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86. KITAB EUDTJUD (HUKUMAN YANG TELAH
DITENTUKAI9

(Bismillaahirrahmaanirrahiim. Kitab fuuduud). Kata fuuduud

adalah bentuk jamak dari kata fuadd. Adapun yang disebutkan di sini

adalah hukuman zina, minum khamer, dan mencuri. Sebagian ulama

membatasi pembahasan tentang pemberlakuan huduud pada tujuh

belas jenis pelanggaran. Di antara jenis pelanggaran yang disepakati

adalah murtad, merampok yang tidak diikuti dengan taubat sebelum

ditangkap, zina, menuduh zina, minum khamer baik memabukkan

maupun tidak, dan mencuri. Sedangkan jenis pelanggaran yang masih

diperdebatkan adalah hukuman tentang meminjam tanpa izin,

meminum sesuatu selain khamer yang dapat memabukkan, menuduh

selain zina; menuduh berzina dengan sindiran, liwath (homoseksual)

walaupun dengan perempuan yang halal dinikahi, menyetubuhi

binatang, lesbian (wanita menggauli sesama wanita), wanita

bersetubuh dengan kera atau binatang lainnya yang bisa

menyetubuhiny4 melakukan sihir, meninggalkan shalat karena malas,

tidak berpuasa di bulan Ramadhan. Semua ini adalah pelanggaran

yang tidak disyariatkan untuk diperangi, tidak seperti halnya bila suatu

kaum enggan membayar zakat danmenyatakan perang.

Asal makna kata al fuadd adalah yang membatasi antara dua

I.
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benda sehingga menghalangnya untuk bercampur. Contohnya adalatr

kalimat, fuadd ad-daar artinya batas rumatr, fuadd asy-syai' artinya
sifat yang melingkupi sesuatu sehingga membedakarulya dari yang

lain.

Hukuman bagi pezina dan yang lain disebut fuadd karena
mencegahnya untuk mengulanginya kembali, atau karena ditetapkan

oleh syariat. Isyarat yang menunjukkan maknanya sebagai pencegah,

balrwa penjaga pintu diseb$ fuaddad.

Ar-Raghib berkata, "fluduud bisa berarti kemaksiatan itu
sendiri, seperti dalam firman Allah dalam surah Al Baqarah ayat 186,

'J'i.F Xi nrr 3i'.ri ',*. (hulah larangan Allah, maka janganlah knmu

mendekatinya). Selain itu, juga berarti melakukan suatu perbuatan

tertentu, seperti firman-Nya dalam surah Ath-Thalaaq ayat l, tA- U':
*'db 6 1' 

':13- (Dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum

Allah, makn sesungguhnya dia telah berbuat zhalim terhadap dirinya
sendiri). Seakan-akan manakala hal itu memisahkan arrtara yang halal
dan yang haram, maka disebut fuuduud(pemisah)."

Di antara hukuman-hukuman itu ada yang menghentikan
perbuatannya dan ada juga yang mengurangi. Adaptur firman Allah
dalam surah Al Mujaadilah ayat 5 dan 20,'i:J-1)1?s ot\r;;-e$t'ot,
(Sesungguhnya orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya)
pengertiannya diambil dari mumaana'ah (saling menentang).

Kemungkinan yang dimaksud adalah menggunakat hadiid (besi)

sebagai isyarat kepada saling memerangi. Dalam riwayat Abu Dzarr
bahwa "basmalah" disebutkan sebelum "Kitab".

Apa yang Harus Diwaspadai dari Huduud

Demikian redaksi yang dicantumkan dalam riwayat Al

FATIIUL BAARI -



Mustamli tanpa menyebutkan hadits. Sementara dalam riwayat An-

Nasafi lafazh basmalah disebutkan di antara "kitab" dan "bab",

kemudian dia berkata, Ll ,t\b i.y,l't: .)3tJt U;4\ (Khamer tidak

boleh diminum. Ibnu Abbas berknta, ...)

l. Zina dan Minum Khamer

.ri)r el6yi )';'+ 7i ,,r$'i lG

Ibnu Abbas berkata, "Cahaya iman dicabut darinya ketika

berzina."

d:'jt d'i | ,io *3 iv \t & it J?' oi i;; ,r) r
a-. t . I ztz , ,o /,o .o.1., ,o'. 1., ! ., /t. c./cl5 crr2j-, 9S q-*- J* Pl qP-lS ,rt3" fS tjt- e
,-.ti r$t ;'; -^Ai i.4:i- \j ,'a'i h itt e 'otilt ii;

' ')LJ lJ- 'r 
; ct tt. o'r,.. ,;'.,r:.
'uY -*) e)41 W,

f ,i;:;,rj r,{L ;t#ti # eyW it,fi
.alit'ot *;&i P hr ;;',;t

6772. Dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabdq
*Tidaklah seorang pezina berzina l@tikn berzina dia dalam keadaan

beriman. Tidaklah (peminum khamer) minum ldramer, ketika minum

khamer dia dalam keadaan beriman. TidaHah seorang penanri

menanri, katika menanri dia dalam keadaan beriman. Dan tidaklah

seorang perampas merampas harta sementara orang-orang

menganglrat pandangan kepadanya kettka merampas harta itu dan dia

dalam keadaan beriman."
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Diriwayatkan juga dari Ibnu Syihab, dari Sa'id bin Al
Musayyab dan Abu Salamah, dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW,
riwayat seperti itu namun tanpa menyebutkan perampasan.

Keteransan Hadits:

(Bab zina dan minum khame). Maksudny4 peringatan

terhadap orang yang melakukan perbuatan ini. Redaksi judul ini hanya

terdapat dalam riwayat Al Mustamli saja.

LJ:! ,i 9r{)i 3:j + LF-,c& i.r ,:'6 (rbnu Abbas berknta,

"Cahaya iman dicabut darinya ketika berzina. ') Abu Bakar bin Abi
Syaibah meriwayatkannya secara maushul pada pembahasan tentang

keimanan dari jalur Utsman bin Abi Shafiyyah, dia berkata , j).y O*
3i + h, L'J 1\,i:j {.b'u c st:t*\ii 7i ,J:fr rt^ti a,w xW f\ c#
9Ui)i (Ibnu Abbas pernah memanggil para budaknya seorarg d"*f
seorang, lalu dia berkata, "Maukah engknu alat nikahkan? Tidak ada

seorang hamba pun yang berzina kecuali Allah mencabut cahaya

iman darinya. "). Abu Ja'far Ath-Thabari meriwayatkan secara marfu'
dari jalur Mujahid, dari Ibnu Abbas, ,J::A-'A,Aj * llt Q* ,;Jr "**i\:) {ti\ibi nabti ,r4s',y gri)i r-d ilr Lf ,;) u @t* mendengar

Nabi SAW bersabda, "Barangsiapa berzina, Allah mencabut cahaya

iman dari hatinya. Bila Allah berkehendak mengembalilcannya

kepadanya, makn Dia akan mengembaliknnnya."). Hadits ini
mempunyai riwayat penguat dari hadits Abu Hurairah yang

diriwayatkan Abu Daud.

,f';, * i. f.gri g (Dari Abu Baknr bin Abdurrahman).

Dalam iwayatMuslim dari jalur Syu'aib bin Al-Laits, dari ayahnya

disebutkan, *'; rt t d.fr( ,7W i.y|l6 :Sv p.e'i ,P EY
?4'i.9:dt i. ,i-'jt (Uqait bin Khatid menceritakan kepadaku, dia
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berkata: Ibnu Syihab berkata: Abu Baknr bin Abdurrahman bin Al
Harits bin Hisyam mengabarknn kepadaku).

b:i,'ft,i:t-'b g.t}r,;.i l (Tidaklah seorang pezina berzina

lcetil@ berzina dia dalam keadaan beriman). Penafian iman dibatasi

dengan melakukan perbuatan zina. Konsekuensinya bahwa penafian

iman tersebut tidak terus berlanjut setelah berlalunya perbuatan itu. hi
adalah pemahaman sesuai zhahirnya. Kemungkinan juga, maknanya

adalah hilangnya keimanan itu apabila dia melepaskan

keseluruhannya. Jadi, jika dia telah selesai namun terus menerus

melakukan kemaksiatan tersebut, maka dia sama dengan orang yang

sedang melakukannya, karena itu penafian iman dari diri si pelaku

juga terus berlanjut. kri dipertegas oleh redaksi hadits ini pada

sebagian jalur periwayatannya sebagaimana yang akan dikemukakan

pada pembahasan tentang para pemberontak, yaitu dari perkataan Ibnu

Abbas, e-;l]SO a6 iry (Jikn dia bertaubat, maka [keimananJ kembali

kepadanya). Namun Ath-Thabari meriwayatkan dari jalur Nafi' bin

Jubair bin Muth'im, dari Ibnu Abbas, dia berkata, '#) 
€'t" ,b ,i'i1

iC-yi *t &'t J\ $$ |g$ lrtaaklah seseorang berzina ketika berzina

dia dalam keadaan beriman, maka bila dia meninggalknn [perbuatan
ituJ iman pun kembali kepadanya).

Jadi redaksinya bukan, "jika dia bertaubat darinya," tapi "bila

dia menunda perbuatan itu." Ini lebih dipertegas bahwa orang yang

terus menerus melalekan kemaksiatan, walaupun dosanya terus

berlanjut, tapi dosanya tidak seperti orang yang melakukannya, seperti

pencurian.

b:i'$j'qGt ,E ijJr q?;-13 (Tidaklah [peminum khamerJ

minum khamer ketika minum khamer dia dalam lceadaan beriman).

Dalam riwayat yang telah dikemukakan pada pembahasan tentang

minuman disebutkan, V.l-j-11 (Dan tidak meminumnya), tanpa

menyebutkan subjeknya, tidak seperti ketika menyebutkan tentang

- FATHUL BAARI



zina dan mencuri. Pembahasan tentang ini teiah dikemukakan pada

pembahasan tentang minuman.

Ibnu Malik berkat4 "Tni menunjukftan bolehnya tidak
mencantumkan subjek, karena telah ditunjukkan oleh redaksinya.

Adapun kalimatrya secara lengkap adalatr, ,LHt ,a,1itlt q{-l!j (dan

tidaklah peminum khamer minum khamer). Jadi maksud kata gantinya

bukan n-ttlt Qtezina), tapi berlaku umum bagi setiap yang minum

khamer. Demikian juga redaksi, i-i1i lji}*-\ (tidak mencuri, tidak

membunuh) dan redaksi, 'J-it-l (tidak berlaku arang). Contoh

dihapusnya fa'il setelah penafian adalah qtfo'o!, Hisyam dalam surah

Aali 'Imraan ayat 169, i'.}- ":,t9-,4i 
iilt'c*t;-lilj (Jangantah

mengira bahwa orang-orang yang gugur di jatan Altah itu),t

maksudnya adalah, janganlah mengira orang yang mengira.
7 .c|t tct'; ii:'- eti \j (Dan tidaHah seorang perampas merampas

harta). Nuhbah artinya harta yang dirampas. Maksudnya, harta yang

diambil secara paksa dan terang-terangan. Dalam riwayat Hammam

yang diriwayatkan Imam Ahmad disebutkan, I qfi. l* t g$0
'r4 

i'Cl',.{"1:1- (Demi Dzat yang jiwa Muhammad di tangan-Nya,

tidaklah seseorang knlian merampas harta). Dia mengisyaratkan

dengan mengangkat pandangan pada kondisi orang-orang yang

dirampas hartanya, karena mereka dapat melihat orang yang

merampas namun mereka tidak dapat mencegahnya walaupun

memohon kepadanya (supaya tidak dirampas). Kemungkinan juga, ini
adalah ungkapan kiasan tentang tidak tertutupnya tindakan itu
sehingga menjadi suatu kelaziman tindakan perampasan. lni berbeda

dengan kasus pencurian dan pencopetan, karena dilakukan secara

tersembunyi. Perampasan ini lebih kasar, karena mengandung

' Dalam mushaf dicantumkan: .ir .p 4 g-tj';-;-tr'rp.t t: (Janganlah kamu
mengira bahwq brang-orang yang gugur di jalan Allah itu).
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keberanian dan ketidakpeduli an.

Dalam riwayat Yunus bin Yazid dari Ibnu Syihab ada

tambatran redaksi, *:F i:rri, artinya yang berharg4 dimana manusia

memandangrny4 karena itulah disebutkan, plr:"-;.|4 *\e$t e;-
(Sementara orang-orang mengangkat pandangan kepadanya saat

merampas harta itu). KLta, U)2*J- dicantumkan dalam mayoritas

riwayat trtab Ash-Shahihain dan yang lainnya, sementara sebagian

periwayat Muslim meriwayatkannya dengan kata UH-. Demikian

yang dinukil dari Ibratrim Al Harbi, dan itu kembali kepada penafsiran

pertama. Demikian pendapat yang dikemukakan oleh Ibnu Ash-
Shalah.

tl.rf-it rj\" (Sementara orang-orang mengangkat

pandangan...). Demikian batasan dalam kasus perzlmpasan, tidak
seperti dalam pencurian.

t at, . i.*t 1o, a.i. i. e.t?. o .,..t-l' f ,.r-:j €ri f ili €.{i:#lt i.*a * ,fW i.t *t'z13t \t *r*) # ir' ,,l-a (Diriwayatkan juga dari lbnu Syihab,

dari Sa'id bin Al Musayyab dan Abu Salamah, dari Abu Hurairah,
dari Nabi SAW, riwayat seperti itu namun tanpa menyebutlcan

perampasan). Riwayat ini maushul dengan sanad tersebut. Imam
Muslim juga meriwayatkan dari jalur Syu'aib bin Al-Laits dengan

redaksi, grt'* fr), *'i|rab, jlt -j;..J,jir'i.'# dVi,yWii.ll,ji ;t'rr rps ir ,l #-g ,b.*i #h, ;a ht Jyi,r ,6i:; ebnu

Syihab berlcata: Sa'id bin Al Musayyib dan Abu Salamah bin

Abdurrahman menceritakan kepadalu dqri Abu Hurairah, dari
Rasulullah SAW, seperti hadits Abu Bakar ini, kecuali redalai
perampasan).

Pad^a pembahasan tentang minuman telah disebutkan dari jalur

Yunus bin Yazid, dari Ibnu Syihab, ,F)j ,>*'-Jlr * i.'z;l; ti'r**
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?;:j fr|i-j:9'te.;i-,&-lit (Atat mendengar Abu Satamah bin

Abdurrahman dan lbnu Al Musayyab berkata: Abu Hurairah
berknta). Setelah itu disebutkan secara marfii', kemudian dia berkata,

,lq 'i.p:at'i. ,>-!j, * i. rt ej'i *.u"t, * eitt 7W it,:,6
,',# i* F i'tg ,JF- j ,r;-j d: r'$:Jri.i,& -ir f- f,:. uS'ot

9re oG 4 wl,c-11 (Ibnu Syihab berlcata: Dan Abdul Malik bin Abi

Bakar bin Abdiruahman bin Al Harits bin Hisyam mengabarkan

kepadalat bahwa Abu Bakar -yabti ayahnya- menceritakan

kepadanya dari Abu Hurairah, lcemudian dia berkan: Abu Bakar
menyertakan padanya, "Dan tidaWah [seorang perampasJ merampas

harta yang berharga.' ).

Sedangkan sisanya seperti yang dicantumkan di sini. Telah
dikemukakan pada pembahasan tentang minuman, bahwa Imam
Muslim meriwayatkiurnya dari riwayat A1 Auza'i, dari Ibnu Syihab,
dari Ibnu Al Musayyab, Abu Salamah dan Abu Bakar bin
Abdurrahman, ketiganya dari Abu Hurairah, lalu mengemukakarurya

dengan satu redaksi tanpa dibedakan. Mengomentari riwayat Muslim,
Ibnu Ash-shalah mengatakan batrwa redaksi, ,W e.$-;;; t{ oS t
|4"1j Qabu Hurairah menyertaknn padanya, "Dan tidaklah

[seorang perampasJ merampas.") diduga mauqufpada Abu Hurairah.

Abu Nu'aim meriwayatkannya dalam k:tab Al Mustakhraj
terhadap riwayat Muslim dari jalur Hammam, dari Abu Hurairatr, dari

Nabi SAW, beliau bersabda, 'r4 i'Gt ,,irji ,94djJ t e{0
(Demi Dzat yang jiwalu berada di tangan-Nya, fidaHah seseorang

dari knlian merampas harta). Setelatr itu dia me,nyatakannya marfu'.
Imam Muslim meriwayatkannya juga dari jalur ini tanpa menyebutkan

lafazhnya, dia hanya berkat4 "Seperti hadits Az-Zvhi." Namun

redaksi yang dia katakan adalah, te'#t o 31!iit 4e; (Sementara

orang-orang muhimin mengangkat pandangan merelca kepadanya
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saat merampas harta itu), diaberkata, "Dia menambahkan, ')U-rt

gt;lit$ |ul'$3 ,Y"-'cb i6i (Dan tidaklah seseorang dari kalian

berbuat curang ketika berbuat curang dia dalam keadaan beriman.

Malrajauhilah oleh kalian, jauhilah oleh kalian);'

Pada pembahasan tentang para pemberontak akan disebutkan

hadits Ibnu Abbas ini dengan tarnbahan, '#"11 (Dan tidalclah

membunuh). Sebagian pendapat mengenai penakwilannya telah

diisyaratkan di awal pembahasan tentang minuman.

Ath-Thabari berkata, "Para periwayat berbeda pendapat

tentang status redaksi hadits ini. Sebagian mereka mengingkari bahwa

Rasulullah SAW mengucapkannya."

Kemudian dia menyebutkan perbedaan pendapat tentang

penakwilannya. Di antara indikasi terkuat yang menunjukkan

pengalihan makna dari zhahirnya adalah penetapan hukuman zina

yang beragam, yaitu berbedanya sanksi hukuman bagi pezina merdeka

muhshan (telah menikah), pezina merdeka ghairu musltan (belum

menikah) dan pezina hamba sahaya. Jika yang dimaksud dengan

penafian iman adalah kekufuran, tenfu hukumannya sa.ma, karena

orang-orang mukallaf bila dikaitkan dengan keimanan dan kekufuran

adalah sama. Namun karena sanksi hukuman yang ditetapkan itu
berbeda, maka ini menunjukkan bahwa pelakunya tidak kafir.

An-Nawawi berkata, "Par:a ulama berbeda pendapat mengenai

makna had.its ini. Pendapat yang benar adalah yang dikatakan oleh

para ulama peneliti, bahwa maknanya adalah "seseorang tidak

melalnrkan perbuatan maksiat, sementara dia dalam keadaan memiliki

iman yang sempurna". Ini termasuk kalimat yang digunakan untuk

menafikan sesuatu dengan maksud menafikan kesempuraarurya,

seperti ungkapan: laa ilma illaa ma nafa'a (tidak ada ilmu kecuali

yang bermanfaat), laa aisya illa aisyal aakhirah (tidak ada kehidupan

kecuali kehidupan akhirat).
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Kami menakwilkannya berdasarkan hadits Abu Dzar, I Jti i/
o;'0, ;t is$ ,eliir p:s?rt l1i11o*ongsiapa mengucapknn, "Laa

ilaaha illallaah [tidak ada sesembahan keanali Allah]," malca dia
alran masuk surga, walaupun dia berzina, danwalaupun dia menanri).

Hadits LJbadah yang shahih lag;masyhur, {t k, & }, Sb: ,y-U.'6

f;j- li t j, f l 'of & '&i 
@"t *a mereka berbaiat fberj anji setiaJ

kepada Rasulullah SAW untuk tidak mencuri, dan tidak berzina),yam;g

di bagian aktrirnya disebutkan , xi qlt[, ,j *r*i Ei b * ,p Vi
'u,* ,t-1,'oyrib tib "A'q,l' . * r:A-tUj ,i1UF- (Barangsiapa

melalatlcan sesuatu dari itu lalu karenanya dia dihulrum di dunia,

maka itu sebagai tebusan, dan barangsiapa yang tidak dihulatm, maka

urusannya terserah kepada Allah, bila berkehendak Allah
memaaflrnnnya, dan bila berkehendak Allah menyil<sanya).

Selain ifu, terdasarkan firman Allah dalam surah An-Nisaa'

ayat 48 dan I 16, iU|J.'d).i oli t; #-t y':):p"'01;i; f iirr Lf

(Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia
mengampuni segala dosa yang selain dari [syirikJ itu, bagi siapa

yang dikehendaki-Nya), dan juga ijma' para ahli sunnah, bahwa

pelaku dosa besar tidak menjadi kafir kecuali karena perbuatan syirik.
Ini semua mendorong kami untuk menakwilkan hadits ini dan yang

serupa dengannya, dengan penalovilan yang berlaku pada bahasa dan

yang biasa dipergunakan. "

Dia berkat4 "Sebagian ulama menakwilkan bahwa orang yang

melakukannya dengan menghalalkannya padahal dia mengetahui

keharamannya. Al Hasan Al Bashri dan Muhammad bin Jarir Ath-
Thabari mengatakan, bahwa maknanya adalah sebutan pujian yang

telah disandangkan Allatr kepada para walinya dicabut darinya,

sehingga dia tidak lagi disebut mulonin. Bahkan dia berhak

menyandang sebutan celaan, seperti pencuri, pezina, penjahat, fasik.

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, fl-;{yi '):; + iS (Oicabut darinya
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cdhaya keimanan). Mengenai hal ini ada hadits Ibnu Abbas yang

marfii'. Diriwayatk?n dari Al Muhallab, bahwa kebijakannya dalam

menaati Allah dicabut darinya. Diriwayatkan dari Az'Zuhri, bahwa

hadits ini termasuk hadits rumit yang kami percayai tapi tidak

sepenuhnya kami berlakukan setiap kali muncul, dan tidak mendorong

kami untuk menalnvilkannya."

Dia juga berkata, '?endapat-pendapat ini adalah kemungkinan,

dan yang benar adalah yang telatr saya kemukakan' Ada juga yang

mengatakan, bahwa maknanya adalah sebagaimana yang telah saya

kemukakan, tapi sebagiannya salah, maka saya melewatkannya."

Disebutkan hadits marfu' dari Ali yang dikemukakan oleh

Ath-Thabarani dalam kitab Ash-Shaghir, namun di dalam sanad-nya

terdapat seorang periwayat yang dinilai pendusta. Di antara pendapat-

pendapat yang tidak disebutkan oleh An-Nawawi adalah yang

diriwayatkan oleh Ath-Thabari dari jalur Muhammad bin Zaid bin

Waqid bin Abdullah bin fJmar, bahwa ini adalah hadits yang

bermakna larangan. Artinya, janganlah seorang mukmin berzina,

janganlah seorang mukmin mencuri.

Al Khaththabi berkata, "sebagian mereka meriwayatkannya,

q'?;- l: (Dan janganlah meminum) yangbermakna larangan. Artinya,

tidak selayaknya seorang mukrnin melalaikan perbuatan itu. Namun

sebagian mereka menyanggah pendapat ini, karena tidak ada faidah

dari pembatasan dengan predikat (zharfl, karena zina memang

dilarang dalam semua agama, dan tidak dikhususkan bagi kaum

mukmin saja."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, dalam sanggahan ini terdapat

pandangan yang jelas bagi yang mencermatinya-

1. Bisa jadi yang dimaksud adalah munafik dengan kemunafikan

maksiat, bukan kemunafikan kufur. Demikian yang dituturkan

oleh Ibnu Baththal dari Al A:uza'i dan telah dipaparkan di awal

pembahasan tentang keimanan.
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J.

Makna penafian sebagai mukrnin karena perbuatannya

menyerupakannya dengan orang kafir. Letak kesamaannya

adalah dia boleh dibunuh dalam kondisi itu untuk

menghentikan kemaksiatan jika memang perlu untuk dibunuh.

Karena jika dia dibunuh pada saat itu, maka darahnya sia-sia

(tidak ada qishash). Ini artinya status keimanannya telah hilang
karena telah hilangnya status keterpeliharaan darahnya pada

kondisi tersebut. hi menguatkan keterangan yang telah

dikemukakan tentang pembatasan kondisi samar karena

kemaksiatan.

Ungkapan "bukan orang beriman" adalatr tidak beriman pada

saat melakukan dosa besar. Ini adalatr kiasan tentang

kelengahan karena dikuasai syatrwat. Ini diungkapkan oleh

Ibnu Al Jauzi dengan berkata, "Karena kemaksiatan telah

melengalrkannya memelihara keimanan, dan itu merupakan

pembenaran hati, seakan-akan dia lupa akan siapa yang

diimaninya." Demikian pendapat yang dikemukakan Ibnu Al
Jauzi tentang dicabutnya cahaya keimanan. Mungkin ini juga

yang dimaksud oleh Al Muhallab.

Makna penafian keimanan adplah penafian keamanan dari

adzab Allah karena kata al iimaan (iman) merupakan derivasi

dari kata al amn (arnan).

Maksudnya adalatr untuk membuat takut dan menjauhkan,

bukan seperti zhahirnya. Ath-Thaibi telah mengisyaratkan ini
dengan berkata, "Bisa juga ini termasuk kategori peringatan

dan ancaman, seperti halnya firman Allah dalam surah Aali
'Imraan ayat 97, ',>ohj;t ,f V &r Lfi tS Ut (Barangsiapa

mengingkari [kewajiban haji|, maka sesungguhnya Allah
Maha Kaya [tidak memerluknn sesuatuJ dari semesta alam).

Maksudnya, sifat-sifat ini bukanlah sifat-sifat orang beriman,

karena sifat-sifat ini menafikan keimanan dari si pelaku

FATIIUL BAARI _ 13

4.

5.



maksiat, sehingga iman tidak layak disandangkan kepadanya."

6. Keimanan dicabut dari pelaku maksiat ketika melalnrkan dosa

besar, jika dia meninggalkannya maka keimanan kembali

kepadanya. krilah zhahfu yang dinisbatkan oleh Imam Bukhari

dari Ibnu Abbas seperti yang akan dikemukakan dalam bab

dosa zina, pada pembahasan tentang para pemberontak, dari

Ikrimah, darinya serupa hadits bab ini.

Ikrimah berkata, err{ku pernah berkata kepada Ibnu Abbas,

'Bagaimana keimanan dicabut dari pelaku dosa besar?' Dia

menjawab, 'Begini,' seraya merangkai jari-jarinya lalu

mengeluarkannya, 'Jika dia bertaubat, maka (keimanan) kembali

kepadanya),' seraya merangkaikan j ari-j arinya."

Selain itu, diriwayatkan juga seperti ini yang diriwayatkan

oleh Abu Daud dan Al Hakim dengan sanad yarg shahift dari jalur

Sa'id Al Maqburi, bahwa dia mendengar Abu Hurairah secura marfu"

i,t;U:i *;*1'rJli,lV ,rtu'g *bt<i i,q:i q c-i S"jr 4; ri1

(Apabila seseorang berzina, keluarlah keimanan darinya sehingga

menjadi seperti naungan baginya. Bila dia meninggalknnnya maka

keimanan itu kembali kepadanya). Al Hakim juga meriwayatkarurya

dari jalur Ibnu Hujairah, bahwa dia mendengar Abu Hurairah berkata:

*"ir?n'e>tir lruri {zii i6i}i u?ttt 1t'}at q7i1 ,i: *
(Barangsiapa berzina atau minum khamer, maka Allah mencabut

keimanan darinya sebagaimana halnya manusia menanggalkan gamis

dari kepalanya).

Ath-Thabarani meriwayatkan pula dengan sanad yarng jayyid

dari riwayat seorang laki-laki dari kalangan slhab3t yang tidak

disebutkan namanya r".*u marfu', ht Lti atiby 'i6;i +tt' ,fi u

^-il lnarangsiapa berzina, maka keluarkan keimanan dari dirinya,

jika dia bertaubat maka Allah menerima taubatnya). sedangkan Ath-

Thabari meriwayatkan dari jalur Abdullah bin Rawahah dengan
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redaksi, \14 U Ut t{" ,t;'",j\1 w 1i Uf 6iJ. ,o4i ,y; g6"'li ,Y
i-rbj (Perumpamaan keimanan adalah laksana gamis, engkau

diliputinya ketikn mengenakannya, dan setelah engkau

mengenalrannya engknu menanggalkanny a).

Ibnu Baththal berkata, "Penjelasannya bahwa keimanan adalah

pembenaran, namun pembenaran ini mengandung dua makna, yaitu

perkataan dan perbuatan. Jika orang yang membenarkan melakukan

dosa besar, maka dia telah ditinggalkan oleh sebutan iman, bila dia

berhenti dari dosa besar maka sebutan itu kembali kepadanya. Karena

ketika dia meninggalkan dosa besar berarti menjauhi dengan lisannya,

dan lisannya merupakan representasi hatiny4 itulah mal<na

keimanan."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, pendapat ini senada dengan yang

diisyaratkan oleh An-Nawawi seperti yang dinukilnya dari Ibnu

Abbas, pq)i "):i + Li (Colroyo keimanan dicabut darinya). Karena

ini dimaknai bahwa yang dimaksud dengan "cahaya keimanan" pada

hadits-hadits ini adalah ungkapan tentang esensi dan buah

pembenaran, yaitu mengamalkan konsekuensinya. Pendapat ini bisa

dikembalikan kepada pendapat yang diunggulkan oleh An-Nawawi.

Dalam perkataannya mengikuti Ath-Thabari, Ibnu Baththal

berkata, "Menurut kami, pendapat yang benar adalah pendapat yang

menyatakan, sebutan keimanan yang bermakna pujian berubah

menjadi sebutan yang bermakna celaan, sehingga 
-misalnya- 

dia

disebut fasik. Memang, tidak ada perbedaan pendapat bahwa si pelaku

disebut demikian selama tidak taubat. Jadi, saat itu yang hilang

darinya adalah iman secara mutlak, dan yang masih tetap padanya

hanyalah sebutan iman yang terbatas. Oleh sebab itu, dikatakan, dia

membenarkan Allah dan Rasul-Nya secara lafazh dan keyakinan tanpa

diserta perbuatan. Bentuk perbuatan itu adalah menahan diri dari hal-

hal yang diharamkan."



Saya kira Ibnu Baththal mendapatkan ungkapan ini dari Ibnu

Hazrr, karena dia berkata, "Yang dijadikan pedoman oleh ahlus

sunnah, bahwa keimanan adalah keyakinan dengan hati, ucapan

dengan lisan dan perbuatan dengan anggota badan." Ini tentunya

mencakup melakukan ketaatan dan menahan diri dari kemaksiatan.

Oleh karena itu, orang yang melakukan sebagian perbuatan dosa

tersebut tidak berarti mengacaukan keyakinan dan ucapannya, tapi

sekadar mengacaukan ketaatannya. Dengan demikian ungkapan, 'H

f*r(bukan orang beriman) bukan berarti tidak taat. Jadi, penafian

keimanan di sini dimaknai sebagai peringatan akan hilangnya

keimanan dari orang yang melakukan perbuatan dosa ifu' Hal ini

karena dikhawatirkan akan meny.eretnya ke dalam kekufuran, seperti

halnya sabda beliau SAW, o-:'4t J:* e;;i1(Dan orang ydng

menggembala di sekitar daerah larangan). Demikian pendapat yang

dikemukakan oleh A1 Khaththabi.

Sementara Al Maziri menjelaskan, bahwa pendapat yang benar

di sini berpangkal pada perkataan orang yang menganggap bahwa

ketaatan disebut sebagai keimanan. Yang menakjubkan dari An-

Nawawi, dia memastikan bahwa ada sebuah hadits marfu' terkait

dengan penakwilan yang dinukil dari Ibnu Abbas yang kemudian

dinilai shahih oleh yang lain. Kemungkinan dia belum mencermati ke-

shahih-anrtya. Telah saya kemukakan, bahwa kemungkinan itu

dikembalikan kepada pendapat yang dinilainya shahih.

Ath-Thaibi berkata, "Bisa jadi yang berkurang dari keimanan

itu adalah rasa malu." Maksudnya, yang diungkapkan dengan istilatt

'cahaya' pada hadits teralhir. Telah dikemukakan bahwa malu adalah

bagian dari iman, maka maksudnya adalah tidaklah seseorang berzina

ketika dia berzina dalam keadaan malu terhadap Allah. Karena bila

dia merasa malu terhadap-Nya, dan dia tahu bahwa Allah

menyaksikalm.ya, tentu dia tidak akan melakukannya. Inilah isyarat

yang dilakukan Ibnu Abbas dengan merangkaikan jari-jarinya lalu

L6 - FATHUL BAARI



mengeluarkalnya, kemudian mengembalikannya lagr. Hal id
dikuatkan oleh hadits, ou|tjy ol1'blrf! rriit',y iitt;r2;.;"'t 5;

cJ. q',HU (Barangsiapa yang mercma malu terhadap Allah dengan

sebenar-benarnya malu, maka dia hendalorya memelihara kepala dan

semua yang diliputinya, serta perut dan semua yang diliputinya).

Kesimpulannya, pendapat-pendapat yang kami himpun

mengenai makna hadits ini ada tiga belas pendapat selain pendapat

Khawarij dan Mu'tazilah. Telah saya kemukakan, bahwa sebagian

pendapat yang dinisbatkan kepada ahli sururah bisa digabungkan

dengan sebagian lainnya.

Al Mazii berkata, "Penakwilan-penakwilan ini menolak

pendapat kelompok Khawarij dan Rafidhah yang menyatakan bahwa

pelaku dosa adalah kafir dan kekal di neraka bila mati sebelum

bertaubat."

Golongan Mu'tazilah juga berpendapat bahwa orang fasik

kekal di neraka. Mereka ini semua berpedoman dengan hadits ini dan

yarLg serupa dengarurya. Namun karena pengertiannya adalah

sebagaimana yang telah kami kemukakan, maka dalil mereka tidak

bisa diterima.

Al Qadhi Iyadh berkata, "sebagian ulama mengisyaratkan,

bahwa hadits ini mengandung peringatan tentang semua jenis

kemaksiatan. Memperingatkan zina berarti juga memperingatkan

semua jenis syahwat, memperingatkan pencurian berarti

memperingatkan semua bentuk kecenderungan terhadap keduniaan

dan ambisi terhadap yang haram, memperingatkan khamer berarti

memperingatkan semua hal yang dapat menghalangi dari mengingat

Allah, yaitu yang dapat melengahkan hak-hak-Iriya, dan

memperingatkan perampasan yang demikian berarti memperingatkan

tentang merendahkan pila hamba Allah, tidak menghargai mereka,

tidak malu terhadap mereka dan mernperingatkan terhadap semua

pengambilan keduniaan secara tidak wajar."
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Setelah menyebutkan hadits ini secara ringkas, Al Qurthubi
berkat4 "Semua ini tidak berjalan begitu saja kecuali dengan

torelansi. Lebih tepatnya, bahwa hadits ini merupakan benteng diri
dari tiga hal yang merupakan poros utama kerusakan dan merupakan

ketalikan dari poros kebaikan, yaitu menghalalkan kemaluan yang

diharamkan dan yang menyebabkan kefakuman akal. Khamer

disebutkan secara khusus di sini karena merupakan faktor utama

dalam hal ini, sedangkan alasan disebutkannya pencurian karena

merupakan faktor utama pengambilan harta orang lain tanpa hak."

. Saya (Ibnu Hajar) katakan, itu mengisyaratkan batrwa

keumuman yang disebutkannya mencakup dosa-dosa besar dan dosa-

dosa kecil, padahal dosa-dosa kecil bukan yang dimaksud di sini.

Karena dosa-dosa kecil dapat dihapus dengan menjauhi dosa-dosa

besar, sehingga tidak terkena ancaman keras seperti yang termuat

dalam hadits ini.

Peialaran vang danat diambil:

l. Orang yangberuina masuk dalam ancaman ini, baik dia belum

menikah maupun sudah menikah; dan baik yang dizinai itu
bukan mahram maupun mahram. Tidak diragukan lagi, bahwa

berzina dengan mahram lebih keji, apalagi dilakukan oleh

orang yang sudah menikah. Namun ini tidak termasuk semua

yang disebtt zin4 yaitu menyentuh yang haram, mencium dan

memandang, karena walaupun secara syar'i ifu disebut zina,

tapi perbuatan ini tidak termasuk kategori tersebut, karena

perbuatan-perbuatan ini termasuk do sa-dosa kecil sebagaim ana

yang telah dipaparkan dalam penafsiran al-lamam (perbuatan-

perbuatan dosa kecil).

2. Orang yang mencurj, baik sedikit maupun banyak, dan juga

orang yang merampas harta orang lain, masuk dalam ancaman

ini. Mengenai hal ini, perlu ditidauan lebih jauh, karena
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sebagian ulama, yang juga merupakan pendapat sebagian

ulama Syaf i, menyatakan bahwa ghasb (mengambil sesuatu

tanpa sepengetahuan yang mempunyai barang atau harta)

termasuk perbuatan doqa besar dengan syarat bahwa barang ifu
mencapai nishab, demikian juga dalam kasus pencurian.

Walaupun sebagaian mereka memutlal<kan (tidak

mensyaratkan hal tertentu), nqmun ini dimaknai dengan

keterangan yang masyhur, bahwa pemberlakuan hukuman

potong tangan berpatokan pada nishab, walaupun pencurian

yang tidak mencapai nishab juga haram.

3. Mengambil hak orang lain tanpa haq merupakan masalah yang

sangat besar, karena Nabi SAW telah bersumpah mengenai itu,
dan tentunya beliau tidak akan bersumpah kecuali untuk
menekankan apa yang disumpahkannya itu.

4. Orang yang minum k*ramer termasuk dalam cakupan ancarnan

tersebut, baik yang diminum itu banyak maupun sedikit.

Karena meminum sedikit khamer juga termasuk perbuatan

dosa besar, walaupun dampak minum yang dapat

menghilangkan akal lebih keji daripada yang tidak
menghilangkan akal.

Berdasarkan pendapat yang diunggulkan oleh An-Nawawi,
tidak ada kerumitan dalam hal itu, karena ketidaksempurnaan banyak

tingkatannya dimana sebagiannya lebih kuat dari yang lainnya. Ini
dijadikan dalil oleh orang yang berpendapat bahwa semua perampasan

adalah haram, bahkan sekalipun diizinkan oleh pemiliknya, seperti

debu yang ditebarkan di sungai. Tapi Al Hasan Al Bashri, An-Nakha'i
dan Qatadah sebagaimana yang diriwayatkan Ibnu Al Mundzir dari

mereka, bahwa syarat haramnya adalah tanpa seizin pemiliknya. Abu
Ubaidah juga berpendapat sebagaimana yang mereka katakan.

Perampasan yang statusnya diperselisihkan, yaitu yang diizinkan dan

dibolehkan oleh pemiliknya, dan maksudnya untuk menyelamatkan

diri. Jika yang kuat menekan yang lemah sehingga si pemiliknya tidak
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rela, berarti itu adalah keterpaksaan, dan itu berarti haram.

Ulama Maliki, ulama Syaf i dan jumhur justru

memakruhkannya. Di antara para sahabat yang memakruhkannya

adalah Abu Mas'ud Al Badri, dan dari kalangan tabiin adalah An-
Nakha'i dan lkrimah. Ibnu Al Mundzir mengatakan, bahwa mereka

tidak memakruhkannya karena unsur tersebut, tapi karena

pengambilan yang seperti itu dilakukan oleh orang yang mempunyai

kekuatan lebih dan rasa malu yang lebih sedikit. Ulama Hanafi dan

yang sependapat dengan mereka berdalil dengan sabda Nabi SAW di

dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari hadits Abdullah

bin Qarazh, bahwa Nabi SAW mengatakan tentang unta yang

disembelihnya,'eJjlti-e U (Siapa yang mau, maka dia hendahtya

memotong). Mereka juga berdalil dengan hadits Mu'adz yang

diriwayatkan secara marrtt', 
'*i otJrilt $11 ;rJjlr ,;4',f '&"+ Al

(Sesungguhnya yang aku larang dari kalian adalah perampasan

pasuknn [kelompokJ, adapun kavaleri tidak). Sayangnya, sanad hadits

inr dha' if dan munqathi'.

Ibnu A1 Mundzir berkata, "Ini adalah dalil yang kuat dalam

kasus membolehkan mengambil apa yang tercecer di sungai dan

serupanya. Karena yang dibolehkan bagi moreka telah diketahui

dengan perbedaan kondisi mereka saat mengambil, sebagaimana

halnya ketika Nabi SAW mengetahui dan membolehkan mengarnbil

unta yang disembelihnya. "

Saya (Ibnu Hajar) katakan, sebenamya terkandung makna

yang tidak terdapat pada yang lain terkait dengan yang diizinkan bagi

mereka, karena saat itu mereka sedang berada di hutan, dalam kondisi

menjaga diri, dan tidak ada lagi orang lain yang seperti mereka.
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2. Hukuman Dera bagi Peminum Khamer

at *'tilLiit.u oltli,l,;hr er,#y i lt,r
.',H'l F f i*rluJ;ltt*/r,/te

6773. Dari Anas bin Malik RA, bahwa Nabi SAW mendera
peminum khamer dengan pelepah kurma dan sandal, sementara Abu
Bakar mencambuk sebanyak empat puluh kali.

Keterangan Hadits:

(Bab hulanman dera bagi peminum khamer). Maksudnya,

menyelisihi pendapat yang menyatakan dengan cambukan, dan

penjelasan mengenai'perbedaan pendapat tentang jumlah pukulan.

Pembahasan tentang pengharaman khamer, wakfu pengharamannya,

sebab turunnya, hakikahrya, apakah kata khamer adalah derivasi dari
kata lain, dan apakah boleh menganggapnya sebagai kata mudzakkar.

Semua ini telah dikemukakan di permulaan pembahasan tentang

minuman.

,;t|*iS.'S ;,e (Dari eatadah, dari Anas). Dalam riwayat

Muslim dan An-Nasa'i disebutkan, t*if U+, (Aku mendengar Anas).

Keduanya meriwayatkannya dari jalur Khalid bin A1 Harits, dari
Syu'bah. Ini menunjukkan bahwa riwayat Syababah dari Syu'bah
dengan tambahan Al Hasan di antara Qatadah dan Anas yang

diriwayatkan oleh An-Nasa'i adalah tambahan pada sanad yarrg

bersambung.

*) *ht ,k *hr"tti (Bahwa Nabi SAW). Demikian redaksi

yang disebutkan dari jalur Syu'bah, dari Qatadah tanpa menyebutkan

matannya dan langsung beralih menyebutkan jalur Hisyam dari

Qatadah, lalu menyebutkan matannya dengan lafazhnya. Imam
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Bukhari juga menyebutkannya pada bab yang setelah bab ini, dari

guru lainnya, dari Hisyam dengan redaksi ini. Sedangkan riwayat

Slnr'bah, Al Baihaqi meriwayatkannya dalam l<fiab Al Khilafiyat dari

jalur Ja'far bin Muhammad Al Qalanisi, dari Adam, gurunya Imam

Bulfiari dalam hal ini, dengan redaksi, tt e:'*3 * I' ,,,lia ,!t"ot
;)L3 $! ;qi b frn'* "j .',#"1 u li; fr;--,n ir.id'];sr q1
'# Uitt ,i:jd ,:iit'.;ei ,oy 'i. g*')t 'tt 'i i$ ,u,rir jr:;,;-,y'y.b

(Bahwa seorang laki-laki yang telah minum khamer dihadapkan

kepada Nabi SAW, kemudian beliau memulculnya dengan dua pelepah

larma sekitar 40 l(fr\i. Kemudian Abu Baknr melalatkan seperti itu.

Pada masa Umar, dia meminta pendapat orang-orqng [yalcni pada

sahabat lainJ, lalu Abdurrahman bin Auf berkata, "Hukuman yang

paling ringan adalah 80 kali." Makn Umar pun melalatknn itu).

Lafazh riwayat Khalid yang telah saya sebutkan adalah
,.i "sampai, '$;t ,yt:-F (Sekitar 40 kali).Imam Muslim dan An-Nasa'i

juga meriwayatkannya dari jalur Muhammad bin Ja'far, dari Syu'bah

seperti riwayat Adam, hanya saja dia berkata, '#tg Ui ,k. i U;;

;iLljr ;ri -)'* i.\rf= f'j,"+ Jr$ ,4tir ,r:.L\-9:l* e'€1-

fr t'.';ii O'ttt/J (Dan Abu Baknr pun melalairnn demikian. Kemudian

pada masa Umar -yalcni 
pada masa pemerintahannya-, dta

meminta pendapat orang-orang [para sahabat lainJ, makn

Abdurrahman -yaloti lbnu Auf- berknta, "Hulanman yang paling

ringan adalah 80 l(nli cambuknn." Makn Umar pun memerintahkan

itu).

Pada sebagian riwayat Muslim disebutkan dengan redaksi, '.iif
';4 riUjl. Ibnu Daqiq A1 Id berkata, "Di sini adafalctor penyebab

nashab yang dibuang, yaitu kalimat j a' alahu (dij adikannya)."

Namun A1 Fakihi mengomentarinya, bahwa ini tidak benar.

Tampaknya, ungkapan ini tidak dilandasi dengan pengamatan
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terhadap kaidah-kaidatr bahasa Arab dan tidak pula mengamati

maksud yang mengucapkan. Karena kalangan manusia kaum Zaidiyun

tidak boleh memperkirakan Jadikanlah me,reka', sebab maksud

Abdurrahman adalah mengabarkan tentang hukuman yang paling

ringan, bukan memerintahkan itu. Dengan de'rnikian tampak bahwa

yang meriwayatkan dengan nashab hanya berdasarkan asumsinya, dan

memperkirakan bahwa itu asumsi periwayatnya lebih tepat daripada

menyatakan yang tidak boleh dilakukan secara lafazhmaupun makna.

Kemudian Ibnu Marzuq, muridny4 memberikan sanggahan

bahwa Abdurrahman adalatr orang yang dimintai pendapat, sedangkan

yang dimintai pendapat adalah yang ditany4 dan yang meminta

pendapat adalah yang bertanya. Oleh sebab itu, tidak menutup

kemungkinan bahwa yang ditanya itu memerintatrkan. Dia berkata,

"Perumpamaan yang diungkapkannya tidak sesuai."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, sebenarnya itu sesuai, karena dia

menyatakan bahwa Abdurrahman hanya bermaksud memberitahukan.

Yang benar memang dia memberitahukan pendapatnya berdasarkan

qiyas (analogi), dan perkiraan yang paling mendekati kebenaran

adalah, akhafful huduud ajiduhu tsamaaniin (hukuman paling ringan

yang aku dapati adalah delapan puluh kali), atau ajidu akhaffal

huduud tsamaaniin (aku dapati hukuman yang paling ringan adalah

delapan puluh kali). Dengan demikian keduanya dibaca dengan

harakatfathah.

Ibnu Al Aththar sahabat An-Nawawi menganggapnya janggal

dalam kttab SyarfuAl Umdah, dia menukil dari sebagian ulama, bahwa

dia menyebutkannya dengan redaksi, 4tW ::i,$it'Ji|, dan dia meng-

i'rab-nya sebagai mubtada' (subjek) daln Htabar (predikat), dia

berkata, "4ku tidak mengetahuinya sebagai nukilan yang

diriwayatkan." Padahal riwayat ini memang ada. Alasan yang lebih

tepat adalah hadits yang diriwayatkan Imam Muslim juga dari jalur

Mu'adz bin Hisyam, dari ayahnya, titj'fr og $3 .',Fri ilJ i'l+'j
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aji :o"y i ,t*'jt 
":?'Jtit 

f/44J1 * e ott g ,,ltl .s];jl: 't:-jt a u"rir

*;-a ;"L'.L-j+! ,)ws .22it Jri-pk $;t$bt (Kemudian Abu Bakar

mencambulcnya 40 kali. Kemudian pada masa Umar, orang-orang

sudah lebih dekat dengan pedalaman dan pedesaan, dia berkata,

"Bagaimana mmurut kalian tentang hulcuman cambuk [bagi
peminuml khamer?" Maka Abdurrahman bin Auf berkata,

"Menurutlan, engkau menjadikannya seperti hulcuman yang paling

ringan. " Makn Umar pun mencambuk 80 kali).

Jadi, kalimat yang dibuang pada riwayat yang ringkas adalah,

L4W'oi tgti (Menurutlat, engl<au menjadikannya) dan partikel

penyerupa (yakni '! fseperti)).

Selain itu, An-Nasa'i meriwayatkan dari jalur Yazid bin

Harun, dari Syu'batr dengan redaksi, y. ,;i i 1#si u t:i..,: 
)uJilurf.pl

|{;|y q|C? fJ i (Beliau kemudian memulailnya dengan sandal

sekitar 40 knli. Lalu ketika dihadapkan kepada Abu Bakar, dia pun

melakulran hal seperti itu). Sedangkan Hammam meriwayatkannya

dari Qatadah dengan redaksi, ,F; ,g e-W o|i-i--b u q-;t;f6

)3ri F/urfA, (Beliau kemudian memerintahkan hampir 20

orang, lalu setiap orang memulailnya dua kali pulaian dengan

pelepah htrma dan sandal). Hadits ini diriwayatkan oleh Imam

Ahmad dan Al Baihaqi.

Ini mengompromikan apa yang diperselisihkan pada riwayat

Syu'bah, dan bahwa jumlah pukulan itu sekitar 40 kali, dan bukannya

karena dilakukan dengan dua pelepah kurma sebanyak 40 kali

sehingga jumlahnya menjadi 80 kali. Hal itu didasarkan pada jawaban

sebagian orang. Sa'id bin Abi Arubah meriwayatkan dari Qatadah

dengan redaksi, j$)i )3tt i-lur'& larhou memulatl dengan

pelepah kurma dan sandal sebanyak 40 knli). Abu Daud juga

meriwayatkannya secara mu'allaq dengan sanad yartg shahih, dan
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telah diriwayatkan secila maushul oleh Al Baihaqi. Demikian juga

yang diriwayatkan Imam Muslim dari jalur Waki', dari Hisyam

dengan redaksi, 4 *VJ, ,/ qF- o(l lnetnu memulail peminum

Htamer seperti itu).

Penulis Al Umdah menisbatkan kisatr Abdunahman ini kepada

kitab Talrhrij Ash-Shahihain, sedangkan Imam Bul*lari tidak
meriwayatkan sedikit pun darinya, karena itulah Abdul Haq kemudian

Al Mundziri mengompromikan. Memang, Imam Bukhari hanya

menyebutkan makna tindakan Umar dalam hadits As-Sa'ib pada bab

ketig4 dan penjelasannya akan dikemukakan di sana.

Catatan:

Tentang nama laki-laki tersebut, saya belum menemukannya

secara pasti, namun pada bab "Yang Dimakruhkan dari Melaknat

Peminum Khamer", akan saya sebutkan apa yang dapat

menyimpulkannya, bahwa dia adalah An-Nu' aiman.

3. Orang yang Memerintahkan unfuk Melakukan Pemukulan
Hukuman di Rumah

;6 ,e.yz et:;h iL)f gc*truriu* :Jv

,i;:hi,i6 .;;ti'o1t ,flu tk u *
?tQti**

z\u. t ,, t ,

t * irt 
")* olr

tzzz- o . . ,1( t .2:
\f H, \.rl tlJ$

6774. Dari Uqbah bin AI Harits, dia berkata, "An-Nu'aiman
atau Ibnu An-Nu'aiman pemah didatangkan karena telah minum

(k*ramer), lalu Nabi SAW memerintahkan orang-orang yang ada di
rumah untuk memukulnya."
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Dia berkata, "Maka mereka pun memukutnya, dan aku pun

termasuk orang yang memukulnya dengan sandal."

Keteransan lladits:

(Bab orang yang memerintahkan untuk melalcukan pemuhtlan

hula,tman di rumah). Maksudnya, menyelisihi orang yang berkata,

"Tidak boleh melalrukan pukulan hukuman secara rahasia." Telatr

diriwayatkan dari Umar tentang kisah anaknya, Abu Syahmah, ketika

dia minum khamer di Mesir, lalu Amr bin Al Ash menghukumnya di

rumah, bahwa Umar mengingkari itu, lalu dia memanggilnya ke

Madinah dan memukulnya sebagai hukuman di tempat terbuka. lri
diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad, dan diisyaratkan oleh Az-Zubair.

Abdrxrazzaq juga meriwayatkannya dengan sanad yang shahih darl

Ibnu Umar secara panjang lebar. Mayoritas ulama berpendapat bahwa

itu sudah cukup. Mereka memaknai tindakan Umat itu hanya sebagai

pendidikan bagi anaknya, bukan berarti pelaksanaan hukuman itu

tidak sah kecuali secara terang-terangan (di muka umum).

9;;1 n QL fi (Dart Uqbah bin Al Harits). Dalam riwayat

Abdul Warits dari Ayyub yang dikemukakan Ahmad disebutkan,

g1;1 ,;.2$L ns:t; lUqUah bin Al Harits menceritalmn kepadaku).

Mereka telah sepakat meriwayatkannya secara maushul, sementara

Ismail bin Ulayyah menyelisihiny4 dia berkata: 
'# 

,li i) f afi ,f
)'-r':; (Dari Ayyub,'dari lbnu Abi Mulaikah, secara mursal). Ini

diriwayatkan oleh Musaddad darinya.

gujii3r iu.':i pfd;3U (An-Nu'aiman atau lbnu An-Nu'aiman).

Dalam riwayat Al Kasymihani padabab berikutnya disebutkan 'ot-!iJ,

tanpa fuxfi atif-lam padakedua kalimat ini. Hal ini telah disoroti pada

pembatrasan tentang wakalah, dan bahwa dalam riwayat Al Ismaili

disebutkan, lu;:i3' tanpa keraguan, karena Az-Zabairbin Bal<J<ar dan
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Ibnu Mandah meriwayatkan hadits ini dari dua jalur, dan pada

keduanya disebutkan kata, i,t-*:f' tanpa keraguan. Saya telah

menyebutkan nasabnya di sana. Dalam riwayat Az-Ztbnr disebutkan,
'qt:Ft'*t-it133r o'k (An-Nu'man telah minum [khamerfi.

Ini tentunya mengaburkan perkataan Ibnu Abdil Balr yang

menyatakan, bahwa orang yang didatangkan karena minum khamer

itu adalah lbnu An-Nu'man. Sebab di dalam biografi An-Nu'man

disebutkan, bahwa dia adalah laki-laki yalg shalih, dan dia

mempunyai anak yang suka minum khamer, lalu Nabi SAW

mencambuknya. Di bagian lain dia menyebutkan, "Aku kira bahwa

Ibnu An-Nu'man dicambuk lebih dari lima puluh kali karena minum

khamer." Ibnu Az-Z:ubair juga menyebutkan, bahwa dia adalah

seorang yang suka bercanda, dan mengenai ini dia mempunyai ceita
tersendiri bersama Suwaibith bin Harmalah, bersama makhramah bin

Naufal, ayahnya Al Miswar, dan bersama Amirul Mukminin Utsman.

Az-Zubair menyebutkannya bersama kisah-kisah serupa lairrnya

dalam kitab Al Fukahah wa Al Mizah. Sementara Muhammad bin

Sa'ad menyebutkan bahwa dia hidup sampai masa khilafah

Muawiyah.

rJ.jh (Karena telah minum [khamerJ). Dalam riwayat Wuhaib

disebutkan,Lfrt:' 3ij (Dalam keadaan mabuk) dan menambahkan

redaksi, 'l '"i *Vilt }* 4t ,r?'ei *'r# (Sehingga menyulitkan

beliau, yalcni Nabi SAW). Dalam riwayat Mu'alla bin Asad dari

Wauhaib yang diriwayatkan An-Nasa'i disebutkan, & Ct ,p *
'ti:-+r'|i3i t, * ?u ls"hrnggo benar-benar sangat menyulitkan

Nabi SAll). Tentang kisah lainnya yang terkait dengan An-Nu'aiman

akan dikemukakan pada bab berikubrya.

Hadits ini dijadikan dalil untuk membolehkan pelaksanaan

hukuman terhadap orang mabuk ketika dia sedang mabuk. Demikian

pendapat yang dikatakan oleh sebagian ulama Zhahii, sedangkan
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menurut jumhur adalah sebaliknya. Mereka menakwilkan hadits ini,
bahwa yang dimaksud dengan penyebutan sebab pemukulan itu bahwa

kondisi itu masih berlangsung sampai ketika dia didera. Mereka

menegaskan itu dengan makna, bahwa itulah yang dimaksud dengan

dera hukuman agar dia jera. Dalam hadits yang menyebutkan

pengharaman khamer disebutkan wajibnya melaksanakan hukuman

terhadap peminumny4 baik dia minum banyak maupun sediki! dan

baik dia sampai mabuk maupun tidak.

4. Memukul dengan Pelepah Kurma dan Sandal

'11- ocSL ,J *', t'h, ,kUt'ol:,>rtstjJ'e r
t;p :-'of'.;rr ,f a 1?: ,#fi ,t:rfa'rij 1o# 

/u,
f:p'&*; ,Jrfurs *-A\ i;.;*i

6775. Dari Uqbah bin Al Harits, dia berkata, "An-Nu'aiman

atau Ibnu An-Nu'aiman pernah didatangkan ke hadapan Nabi SAW

dalam keadaan mabuk, sehingga itu menyulitkan beliau, dan beliau

memerintahkan orang-orang yang berada dalam rumah untuk

memukulnya. Maka mereka pun memukulnya dengan pelepah kurma

dan sandal, dan aku pun termasuk orang yang memukulnya."

,i*t*h'

6776. Dari Anas, dia berkata, 'Nabi SAW memukul

(peminum) khamer dengan pelepatr kurma dan sandal, dan Abu Bakar

memukul40 kali."

4,.
,-ft f
'rJ(iltsG.:. -

3rl -tJ.-_g
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i,hi*t*ht**Ut'J 
'0,;hr ;;i;) oi?

,Frolbr: g\*rtt €.r,i;; lie li.?':J$ ,'ar*
,^y ,ii.li,r 'rlrr:i,1t;stW.i6J1dtt .ii *.,6b

'..'
.i,'i^:"Jt *t fxt Y ,r'"i3 6F

6777. Dari Abu Hurairah RA, dia berkata, '?ernah seorang laki-

laki yang telah minum (k*ramer) dihadapkan kepada Nabi SAW,

beliau pun bersabda,'Puhtllah dia'." Abu Hurairah berkata, "Maka di

antara kami ada yang memukulnya dengan tangannya, ada juga yang

memukul dengan sandalnya, dan ada juga yang memukul dengan '

pakaiannya. Setelah orang itu beranjak, sebagian orang berkata,

'semoga Allah menghinakanmu'. Mendengar itu, beliau bersabda,

'Janganlah knlian mengatainya seperti itu. Janganlah knlian

memb antu sy etan terhadapny a' ."

z c A ,z I c . tr,| A , 6r, . . / c .c/, t . . c ' 4 ,id,'
p. e \>'-.r' :dt qfr2,Jl )*, LJ -# i.* ffi yl t-:.rJ->

.-.-:4 )Ji ,yfo'j\ * 6 :Jtt ^-?nt'€r) 4e 
")'J';:rLi U;; ,:^;.',)'o(,'; frl ;At '-w o\,,* e r1"

'^u-'t'rL;;aht *' *,

6778.Abu Hashin menceritakan kepada kami, ut o *"ra"rrgu,

Umair bin Sa'id An-Nakha'i berkata: Aku mendengar Ali bin Abu

Thalib RA berkata, "Tidaklah aku melaksanakan suatu hukuman

terhadap seseorang sehingga menyebabkarulya meninggal lalu aku

merasa sedih, kecuali peminum khamer, sebab bila dia meninggal, aku

membayar diyatnya. Hal itu karena Rasulullah SAW tidak

mencontohkanrLYa."
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& :, {;i * 'b 7)6r..;st ,Y ,lu ii I -ilt f
n-irr#li$ ,:*-yy ,tt:rirbi f oj i,l: p': *'\t
rr-b,it,,-r,tff l'iLr'# 

; )4 ?t ok &,6irf : ag)

;A'tLt$,
6779. Dari As-Sa'ib bin Yazid, dia berkata, "Pernah seorang

peminum (khamer) dibawa kepada kami pada masa Rasulullah SAW,

saat pemerintahan Abu Bakar, dan di awal masa pemerintahan Umar.

Kami kemudian berdiri menghampirinya dengan (memukulkan)

tangan, sandal dan sorban kami. Hingga di akhir masa pemerintahan

IJmar, dia memukul sebanyak 40 kali, dan ketika mereka dipandang

keterlaluan dan berbuat fasik, Umar pun mendera 80 kali."

Keterangan Hadits:

(Bab mendera dengan pelepah htrma dan sanda[).

Maksudnya, ini dilakukan ketika berkaitan dengan minum khamer.

Dengan redaksi ini Imam Bukhari mengisyaratkan bahwa tidak

disyaratkan mencambuk. Ada perbedaan pendapat mengenai hal ini
menjadi tiga pendapat, dan itu merupakan pendapat-pendapat di

kalangan ulama Syafi'i. Pendapat yang paling benar adalah

dibolehkan mendera dengan cambuk, dan boleh hanya dengan

pukulan tangan, sandal dan pakaian. Pendapat kedua menetapkan

cambuk, dan pendapat ketiga menetapkan pukulan. Dalil pendapat

yang lebih unggul, bahwa hal itu dilahrkan pada masa Nabi SAW dan

tidak ada riwayat yang menyatakan penghapusannya, sementara

hukuman cambuk dilakukan pada masa sahabat sehingga

menunj ukkan p embolehannya.

Dalil lainnya, Imam Syaf i mengatakan dalam kitab Al Umm,

"Jika hukuman cambuk dijalankan lalu si terhukum meninggal

karenanya, maka diwajibkan membayar diyat, sehingga sama artinya
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bila menghukum melebihi ketentuan. lni menunjukftan batrwa hukum

asalnya adalah pukulan bukan dengan cambuk."

Abu Ath-Thaib dan yang mengikutinya menyatakan tidak
boleh dilakukan dengan carnbuk. Al Qadhi Husain menyatakan

dengan cambuk, dia berdalil bahwa ini adalah ijma' para sahabat dan

menukil dalil dari nash tentang keputusan hukuman yang sesuai

dengan pendapat ini. Namun berdalil dengan ijma' para satrabat harus

ditinjau lebih jauh, mengingat An-Nawawi mengatakan dalam kitab

Syarh Muslim, "Mereka (para sahabat) sepakat meneukupkan dengan

pelepah kurma, sandal dan ujung-ujung pakaian." Kemudian dia

berkata, 'Yang benar adalah boleh dilakukan dengan cambuk.

Sedangkan orang menyatakan bahwa cambuk itu syarat, maka dia

keliru karena bertentangan dengan hadits-hadits yang shahih."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, sebagian ulama masa kini
mengambil jalan tengah, dengan menetapkan cambuk untuk yang

membangkang, sedangkan ujung pakaian dan sandal diberlakukan

kepada orang yang berfisik lemah dan lainnya sesuai dengan kondisi

mereka. Ibnu Daqiq Al Id menukil dari sebagian mereka, bahwa

makna redaksi, 'illi ,y tlfi (Sekitar 40 kati) adalah perkiraannya 40

kali pukulan dengan tongkat 
-misalnya-. 

Jadi, maksudnya bukan
jumlah tertentu. Karena itulah pada sebagian jalur periwayatarr

Abdurrahman bin Azhar disebutkan, bahwa Abu Bakar pernah

bertanya kepada orang-orang yang saat itu menghadiri pelaksanaan

hukuman dera, lalu ditetapkan 40, maka Abu Bakar memukul 40 kali.

Ibnu Daqiq berkata, "Menurutku, ini bertentang dengan

zhahimya, dan jauh dari perkat,uumya dalam riwayat lain, $-.i 
'l-i,

',#tt ;aI lOto mendera 40 kati dalam kasus meminum khamer)."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, penakwilan tersebut jauh dari apa

yang telah dikemukakan dari riwayat Hammam dalam hadits Anas,

Jt-J;lt: {-gir1,#1J, ,F1',g tW ,rVrG-b ;ii ltatu betiau



memerintahkan dua puluh orang, kemudian masing-masing orang

memulcul dua kali pukulan dengan pelepah latrma dan sandal).

Pada bab ini Imam Buklari menyebutkan lima hadits, yaitu:

Pertama, hadits Uqbatr bin Al Harits yang telah dikemukakan

pada bab sebelumnya, dan itu tampak jelas pada judulnya.

Kedua, hadits Anas yang juga telah dikemukakan pada bab

pertama. Kata, *V aisini diungkapkan dengan reaksi, 't4-z pada bab

pertama, dan tidak ada kontradiksi antara keduanya, karena mall.na',iz

di sini adalah 'or)q'q*:ti U:rb (memukulnya sehingga mengenai

kulitnya). Jadi, maksudnya bukan dipukul dengan cambuk.

Ketiga, hadits Abu Hurairatr, fr fi'&3 # I' ol.e 4t ej
a.-,-3' (Seorang laki-laki yang telah minum [khamerJ pernah

dihadaplran kepada Nabi SAW). Dalam riwayat yang disebutkan pada

bab setelalrnya disebutkan dengan redaksi, 
'Orf::-; 

(Seorang yang

mabuk). Mungkin laki-laki ini yang ditafsirkan sebagai Abdullah yang

dijuluki himar, seperti yang disebutkan pada bab berikutnya dari

hadits Umar. Kemungkinan juga ditafsirkan sebagai Ibnu An-

Nu'aiman. Penafsiran pertama dalam masalah ini lebih mendekati

kebenaran, karena di dalam kisahnya disebutkan, triJi :i$t b ,y|$
i;iy gotu seorang laki-laki di antara orang-orang itu berkata, "Ya

Allah, laknatlah dia.' )
Selain itu, disebutkan juga redaksi serupa pada kisah yang

disebutkan dalam hadits Abu Hurairah, namun redaksinya, iai.]6
?ttt'lt:y->i 1'1t (Sebagian orang berkata, "semoga Allah

menghinakanmu.'). Kemungkinan lainnya, karena jawaban pada

hadits Umar dan Abu Hurairah berbeda. An-Nasa'i meriwayatkan

dengan sanad yang shahih dart Abu Sa'id, fJ,t * ilt * Ut Gi
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lu-i3I o*t q$iu # ,rra$ ,or.4 (Dibawatan trepada Nabi SAW

seorang laki-laki mabuk, lalu beliau memerintahkan, maka dia pun

dipulail dengan tangan dan sandat). Abdunazzaq meriwayatkan

dengan sanad yang shahih dari Ubaid bin Umair, salah seoftlng

pemuka tabiin, 'nt;i * iu, e lt )A * d FtrU. F-.rrix i,ri

U{brr 4ry;y-itlti;6- #.ru,\F.: F. gls (orang yang minum

ldtamer pada masa Rasulullah MW, Abu Bakar dan sebagian masa

pemerintahan Urnar, dipuful dengan tangan dan sandal merekn, dan

merelra memuhtlinya).

ti.Fy:Ji (nehau bersabda, "Puhtllah dia.') Ini menafsirkan

redaksi yang terdapat dalarn riwayat yang akan datang yang

menggunakan redaksi, grfurVLi gAra beliau pun memerintahkan

untuk memuhtlnya). Namun redaksi ini tidak me,lryebutkan jumlah

pukulan yang dilaksanakan.

{pt:-g.J'6 (Sebagian orang berl<ata). Dalam riwayat yang

akan datang disebutkan denganredaksi, ,F33J (Seorang taki-laki

kemudian berkata). Laki-laki ini adalah Umar bin Khaththab jika

kisatr ini sama dengan hadits Umar mengenai kisah Himar

sebagaimana yang akan saya jelaskan nanti.

irl:}Jr *v tH r ,rjlli tjr" I (Janganlah kalian mengatalan

seperti itu. Janganlah knlian membantu syetan terhadapnya). Dalam

riwayat lain disebutkan dengan redaksi ,'$4t |b g$r:!ilt try t;fi I
(Janganlah kalian menjadi penolong syetan terhadap saudara kalian).

Bentuk pertolongan mereka kepada syetan adalatr, syetan

menggambarkan bahwa maksiat itu indah dan menggiurkan dalam

pandangan orang tersebut (yang mabuk itu) serta menginginkan agar

orang itu terperosok dalam lembah kehinaan. Jika orang-orang itu

mendoakan agar si pelaku terperosok dalam kehinaan, maka terkesan

seakan-akan mereka mendukung maksud syetan. Redaksi serupa pun
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disebutkan dalam riwayat Abu Daud dari jalur Ibnu Wahab dari

Haiwah bin Syuraih, Yahya bin Ayyub dan Ibnu Lahi'ah, ketiganya

meriwayatkan dari Yazid bin Al Had, dengan tanrbahan di bagian

akhirnya, iJ;\ylil' .ii n r,tt:i )ii'#t (Alan tetapi, katalcanlah,

"Ya Allah, ampunilah dia, ya Allah rahmatilah dia.')

Selain itu, dalam riwayat ini setelah pemukulan ditambalrkan

juga redak si, il-!l; :.ure,:c\ .llat * bt e |t J:i') ,)tt f (Kemudtan

Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabatnya, "Celalah dia.")

Ini adatah perintah untuk menyatakan celaan atas buruknya perbuatan

yang dilakukannya. hi telah ditafsirkan dalam hadits yang

disampaikan dengan redaksi, s ,l}-r'yit' c;oy6 ,tibitri- * t#b

t'ti-:'ti e *i * nvt * lt Jbib'o&Lr 6 ,t3u,i J. l,' |>s+

(IuIerekn kemudian menghampirinya sambil berkata kepadanya,

"Engkau tidak bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, engkau tidak

takut kepada Allah, dan englmu tidak malu terhadap Rasulullah."

Setelah itu mereka melepaskannya). Sementara dalam hadits

Abdurrahman bin Azhar yang diriwayatkan oleh lmam Syafi'i, setelah

menyebutkan perintah untuk memukulnya disebutkan , iilio:,t *Jtt'i
'^i-;'tl'-; tt:Si 6t-{Ei ,{t'i,,-lrt (Kemudian beliau SAW bersabda,

"Celalah dia, lalu merelm mencelanya." Setelah itu beliau

melepasl<annya).

Dari sini dapat disimpulkan bahwa larangan mendoakan

pelaku maksiat untuk dijauhkan dari rahmat Allah, seperti

melaknatnya. Keterangan tambahan mengenai ini akan dikemukakan

pada bab berikutnya.

Keempat,'#\.tik ri (Tidaklah afu melaksanakan suatu

hulatman). Huruf lam di sini berfungsi sebagai menegaskan penafian,

seperti yang terdapat dalam firman Allah dalam surah Al Baqarah ayat

t+l,ir1:r:i1'ep 4.1itr.lf 6j (Dan Allah tidak akan menyia-nyiaknn
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imanmu).

'J-t6'€t:;i (sehingga menyebabkannya meninggal lalu alat

merasa ,"OrO'1.Kata;r1f dibenhrk dari akar kata'*jr. Ada beberapa

makna tentang kata ini, dan makna )rang cocok di sini adalatt

kesedihan.

t-;i.irt *tb\1.(Xeantt peminum khame). hi adalah bentuk

pengecualian terputus, yakni akan tetapi aku merrua sedih karena

menghukum peminum khamer bila dia sampai meninggal. Bisa juga

perkiraannya adalah aku tidak bersedih karena kematian seseorang

yang dikenai huluman kecuali kematian peminum khamer. Dengan

demikian, pengecualin ini adalatr pengecualian bersarnbung. Demikian

pendapat yang dikemukakan oleh Ath-Thaibi.

Afi-t3'cl67 
^5$ lSeUab bila d.ia meninggal, alu aknn membayar

diyatnya). Maksudny4 aku memberikan tebusannya kepada yang

berhak menerimanya. Ada riwayat yang menafsirkannya, dari jalur

lainnya yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan Ibnu Majah dari

riwayat Asy-Sya'bi, dari Umair bin Sa'id, dia berkata, |l*$?'ri;"
i,zJr G 6g* '6 1\{ 

"-: 
ti oYi $; * 6il u (Akt mendengar Ali

berkata, "Barangsiapa yang kami berlalairan huhtman had padanya

lalu dia meninggal, maka tidak ada diyat baginya, kecuali yang kami

pulai karena minum khamer.')

#., tl-J (Tidak mencontohkannya). Maksudny4 tidak

menetapkan jumlatr tertentu padanya. Dalam riwayat Syarik

disebutkan dengan redaksi, * *W- t'*j *?ot * !, di:t'oy
(Karena sesungguhnya Rasulullah SAW tidak pernah mencontohkan

[jumlahJ tertentu padanya). Sementara dalam riwayat lain disebutkan,

e$e;:;i'tL 6y (Karena sesungguhnya itu adalah sesuatu yang kami

buat).
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Catatan:

Para ulama sepakat bahwa orang yang meninggal karena

hukuman der4 maka tidak ada tanggungan atas yang membunuhnya

(yang menghukumnya sehingga menyebabkannya meninggal) kecuali
dalam pelaksanaan sanksi hukuman peminum k*ramer. Diriwayatkan
dari Ali seperti yang telatr dikemukakan.

Imam Syaf i berkata "fika didera dengan selain cambuk,

maka tidak ada pertanggungan, dan bila dengan cambuk maka ada

tanggungan."

Ada yang mengatakan, bahwa harus membayar diyat, dan ada

juga yang mengatakan, batrwa senilai dengan perbedaan antara

dipukul dengan cambuk dan benda lairnya. Diyat dimaksud menjadi
tanggungan aqilah (kerabat yang membayar diyat) imam. Demikian
jugabila si terhukum meninggal karena dipukul lebih dari 40 kali.

Kelima, ylfuu, G{ * Ts"orong peminum khamer pernah

dibawa kepada kami). Redaksi ini mengisyaratkan adanya penisbatan

orang yang mengatakan kepada perbuatan dalam bentuk jamak. kri
berarti bahwa dia masuk di dalamnya sebagai ungkapan kiasan karena
posisinya setara dengan orang-orang yang bersamanya saat itu dalam

suatu perkara walaupun dia sendiri tidak melakukan tindakan itu
secara khusus, karena pada masa Nabi SAW As-Sa'ib masih kecil.
Sebelumnya, telatr dikemukakan dalam biografi Nabi batrwa saat itu
As-Sa'ib masih berusia 6 tahun. Oleh karena itu, jauh dari
kemungkinan dia turut serta bersama orang-orang yang menyertai

Nabi SAW dalam peristiwa mendera peminum lrtramer. Tampalcny4

maksud ungkapan, "tk" adalahpara satrabat. Tapi kemungkinan juga

saat itu dia hadir bersama ayatrnya atau pamannya sehingga menyertai

mereka dalam peristiwa itu, sehingga penyandaran ini dalam arti yang

sebenarnya.

# ,f-,ja;ls @ada m(Na pemerintahan Abu Batar).
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Maksudnya, k*ritrafah. Dalam riwayat Hatim disebutkan dengan

redaksi, '/b uij r#r is e!t'&j p h',p u'ni 4 (Pada

zaman Nabi SAW, Abu Bakar dan sebagian zaman Umar)'

* yf'ce (sbs (Dan di awal masa pemerintahan Umar)'

Maksudnya, pada permulaan masa pemerintahan Umar RA'

Vl:is a.g.:6-$1,4yiiA (Lalu knmi berdiri menghampirinva

dengan [memulailkan] iangan, sandal dan sorban knmi). Maksudny4

kami memukulnya dengan benda-benda tersebut'

.irtii.iai.;l 9;1;;-1 otg $ $ttngsa di aphir masa

pemerintahan [Jmar, dia mendera sebanyak 40 t(ali). secara tekstual,

redaksi menunjuklcan bahwa pembatasan 40 kali dera terjadi di akhir

masa khilafah umar, namun sebenarnya tidak demikian, karena dalam

kisah Khalid bin walid ketika mengirim surat kepada umar

menunjukkan bahwa perintah umar untuk memukul sebanyak 80 kali

terjadi di pertengahan masa pemerintahannya, karena Khalid

meninggal di pertengahan masa pemerintahan Umar. Sedangkan yang

dimaksud dengan batasan tersebut adalah berlanjufirya 40 kali

pukulan. Jadi, tidak dimaksudkan di akfiir pemerintatran umar tapi

menerangkanbahwairuberlakupadamasaAbuBakardanberlaku
pulapadamasaUmar.Dengandemikianmaksudnyaadala}r,maka
pemukulan 40 kali terus berlanjut'

Diriwayatkan juga oleh An-Nasa'i dari riwayat A1 Muglrirah

bin Abdunahman, dari Al Ju'aid dengan redaksi, 'Pb6lb'3i6 ;b
fo+ til r? ,:,Ht|t441tt*i (Hingga di pertengahan masa pemerintahan

Umar, dia mendera sebanyak 40 kali, sampai ketika mereka

dipandang keterlaluan)' Ini jelas tidak mengandung kejanggaian'

r3ib ti1.o_1; (Dan ketipn mereka dipandang keterlaluan).

Maksudnya, bersikap kurang ajar' Artinya, sikap mereka yang

keterlaluan dalam melaksanakan hukuman meminum khamer, karena
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menimbulkan kerusakan.

t:iii {Dan berbuat fasik). Maksudnya, mereka berpaling dari

ketaatan. Dalarn riwayat An-Nasa' i disebutkan, t:7fo 'ls (*ereko tf dok

menghentiknnnya). Maksudnya, mereka tidak meninggalkan.

qj -lii (U*or mendera S0 kati). Dalam riwayat Mursal

Waid bin Umair, salah seorang pemuka tabiin, yang diriwayatkan

oleh Abdurrazzaq dengan sanad yang shahih dainya disebutkan

riwayat yang menyerupai hadits As-Sa'ib, dan di dalamnya

disebutkan, *ti ,L? 1fr,'^);t u6s;-i iS: Ai ,0?',#J li;r'#Li
:\!-,ir Frl r.i;:iujiG?'&G'e'o$Ei pr1 (Bahwa (rmar

menetaplmnnya 40 l(ali cambukan. Lalu ketitm dia memandang

merelra tidak berhenti, dia pun menetapkan 60 kali cambukan. Dan

ketil@ dia memandang mereka tidak berhenti iuga, dia pun

menetaplannya 80 kali cambukan, dan dia berkata, "Ini adalah

huhtman yang paling sedikit.')

Ini menunjukkan bahwa Umar sependapat dengan

Abdurrahman bin Auf, bahwa 80 kali pukulan adalah hukuman yang

pailng ringan. Maksudnya, beberapa sanksi yang disebutkan di dalam

Al Qw'an, seperti hukuman zina, mencuri dengan potong tangan dan

menuduh zina. brilah hukuman yang paling ringan dan paling sedikit
jumlahnya. Sebelumnya, telah dikemukakan hadits Anas dalam

riwayat Syu'batr dan lainnya tentang sebabnya, termasuk juga

perkataan Abdurrahman di dalamnya, dia berkatu .il3 ;\:iit'.;fi
p g;;1i lUaa yang paling ringan adalah 80 l@ti. Maka (Jmar pun

memerintahkan itu).

Imarn Malik meriwayatkan dalam krtab Al Muwaththa', dari

Tsaur bin Yazid2 , 'oi c:F ,1.6 giU ,*'n Jui Pt e ):3,L\'fr'ot

2 Yaitu Al Kala'i, dalam suahr naskah dicanturnkan "Tsaur binZaid", yaitu Ad-
Dili. Malik meriwayatkan dari keduanya, dan keduanya tepercaya'
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sP\,sia $ri ,,sih '9 ril: ,:& af \tr1 ,:iit;3 {i;a: lnahwa (Jmar

meminta pendapat tentang fhuhman bagi peminumJ khamer, lalu Ali

bin Abi Thalib berkata kepadanya, "Menttrut kami, engkau

menjadilrnnnya 80 knli pulaian. Karena iika dia [peminum khamerJ

minum khamer maka dia mabuk, dan bila mabuk dia berbicara

ngelantur, dan bila dia berbicara ngelantur maka dia cenderung

mengada-ado.") Maka Umar pun menetapkan hukuman 80 kali

pukulan untuk peminum k*tamer. Sanad riwayat iru mu'dhal (gttgw

dua periwayat atau lebih secara berurutan dan sanad-nya).

Selain itu, An-Nasa'i dan Ath-Thahawi telatr meriwayatkannya

secara maushul dari jalur Yatrya bin Fulaih, dari Tsaur, dari Ilaimah,

dari Ibnu Abbas secara panjang lebar, dengan redaksi, 
':-iL!' 

u$:'lt'itt

,i,# ,? r*;tt, )63trr{tu, pt # ll' & is J?: * ,* oT.H-

u ,;; ,?e tls a w,;'rt ,.s:. i:ia ;&ikl ft oi *y 4r:;<i
o.-s'j 'e:i ,f 'Hr|"i,#",!-i *\t * dt # e q!.r:aitlts

Fr',ii 'P 
|!i.;6'i;;hr'fr lnanwa para peminum khamer didera

dengan tangan, sandal dan tongka.t pada masa Rasulullah SAW

hingga beliau wafat. Lalu pada masa khilafah Abu Bakar jumlah

peminum lrhamer lebih banyak, malm Abu Baknr berlcata, "Sebailcnya

kita berlahtkan hulatman atas mereka sekadar hulcuman pulailan yang

diberlalailran pada masa Nabi SAW.." Maka merekn (para peminutn

lrhamer) dicambuk 40 kali, sampai Abu Bakar wafat. Kemudian pada

masa (Jmar, dia pun melahtkan seperti itu, sampai ketika dibawakan

seorang laki-laki).

Kemudian disebutkan kisahnya bahwa dia menakwilkan

fi.rman Allah dalam surah Al Maa'idah ayat93, r)-,li i;it ,{t'd
t*+ ClaA 9oS;:at tkj (Tidak ada dosa bagi orang-orang yang

beriman dan mengeriakan amalan yang shalih karena memakan

malrnnan yang telah makan dahulu). Setelah itu Ibnu Abbas

mendebatnya dan berdalil dengan kelanjutan ayat ini, yaitu firman-
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Ny4 ri;ir t; 61.(Apabita mereka bertaloua). Sedangkan orang yang

mengerjakan apa yang diharamkan Allah bukanlah orang yang

bertalava. Oleh sebab itu, Umar pun berkata, "Bagaimana menurut

kalian?" Lalu Ali berkata, lalu dikemukakan perkataannya. Kemudian

setelah ucapan Ali disebutkan tambahan, ,s:r-llt 6.ta ti;j (Datn apabila

dia berbicara ngelantur, dia cenderung mengada-ada). Sementara

hukuman bagi orang yang mengada-ada adaiah 80 kali cambukan,

maka Umar pun memerintahkan unfuk mencambuknya 80 kali.

Atsar yang berasal dari Ali ini mempunyai banyak jalur

periwayatan lainnya, di antaranya adalah yang diriwayatkan oleh Ath-

Thabarani, Ath-Thahawi dan Al Baihaqi dari jalur Usamatr bin Zaid,

dari Az-Zuhri, dari Humaid bin Abdurrahman, J"-f \+b*r'01
;,ist WW- * it&t ;cqst p, e'#-ts f.gibi rpii;s;y'i
, j;;rtry it e.rjs:tqr i! ;r:lr tl 

"*jE 
,* jt *yjt i U9 ,f5 ,,:a

'r-?i i.j,t t;,tLt W l:+ 'o-qtJ :JG wsS r; :'ir, ,rJ. #'Jui .uoaiit

W'J,+oJ.i,ir e )'P i. ,y\t (Bahwa seorang laki-laki dari bani

Kalb yang bernama lbnu Dabrah memberitahukannya, bahwa Abu

Baknr pernah mencambuk peminum khamer 40 kali, dan Umar juga
pernah mencambuk 40 kali. Ia berkata, "Khalid bin Walid kemudian

wengutusku kepada Umar, lalu aku berkata, 'Sesungguhnya orang-

orang sudah keterlaluan dalam (minum) khamer dan meremehkan

hulatmannya'. Maka Umar berkata kepada orang-orang di sekitarnya,
'Bagaimana menurut knlian?' Saat itu aht dapati di sisinya ada Ali,

Thalhah, Az-Zubair dan Abdurrahman bin Auf di masjid, lalu Ali
berkata, ...'.')

Selanjutnya dikemukakan redaksi seperti riwayat Tsaur yang

maushul. Riwayat lainnya adaiah yang diriwayatkan oleh Abdurruzaq
dari Ma'mar, dari Aynrb, dari Ikrimah , 'ltii ,rl-St G ;,6,')tt3'fr'o|

ao

,siS'f.- ti\orli)r bt, *'ol lnohwo (Jmar pernah bermusyawarath
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dengan orang-orang mengenai [hulatman bagi peminum] khamer,

lalu Ali berkata kepadanya; "Sesungguhnya orang mabuk itu, bila dia

tengah mabuk, dia berbicara ngelantur.') Riwayat lainnya

diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dari riwayat Abu Abdurratrman

As-Sulami, dari Ali, dia berkata: ^$i 6:r?rjdr 1r3r f1 n"r **
G:i ee* t:i.j'oy |r|#xbi 61tirw ,n11 #')ffi'6,a1f xst

eyW:g ,r;.v ni;.r*'6 .?rt i; t; fjsayfi&;n+oi tt* tl: ,Qw

tl;t (Beberapa orang dari penduduk Syam meminum khamer, dan

merelca menah,vilkan ayat tersebut, maka letil@ Umar meminta

pendapat mengenai mereka, maka aht berkata, "Menurutlan,

sebailcnya engkau memerintahkan merelca bertaubat. Jika merekn

bertaubat maka deralah merekn 80 kali, dan jika tidak maka

penggallah leher merekn, karena merekn telah menghalalkan apa

yang diharamkan Atlah." (Jmar kemudian memerintahkan merelca

untuk bertaubat, maka mereka pun bertaubat, lalu Umar mendera

masing-masing mereka sebanyak 80 knli).

Selain itu, Abu Daud dan An-Nasa'i meriwayatkan dari hadits

Abdunahman bin Azhar mengenai kisah seorang peminum k&amer

yang dipukul oleh Nabi SAW saat perang Hunain, dalam riwayat ini
disebutkan , ?:bt ,; ri<:aSy;s;Ar'oi ,$jt'i."l.e * q '# ott till
ulz:-bt e rj;,*r1'dr*i. ,'1:-\i1 oi4WU,'o:r+j iti u.F Uj6,sj
...'r*b JLi:t,Al.u;t (Lalu kettlm masa (Jmar, Khalid bin Watid

mengirim surat kepadanya: Bahwa orang-arang sudah keterlaluan

dalam minum khamer dan meremehkan hukumannya. Saat itu [yalcni
ketika surat itu sampai kepadanyaJ, di sisinya terdapat sejumlah knum

Muhajirin dan Anshar, maka Umar pun bertanya kepada mereka.

Mereka kemudian sepakat untuk mendera si. pelalu sebanyak 80 kali,

dan Ali berknta,...) lalu disebutkan redaksi seperti riwayat tadi.

Abdtxrazzaq meriwayatkan dari Ibnu Juraij dan Ma'mar, dari Ibnu

Syihab, dia berkat4 uf'# W',-p:j3 ,Lr'ro;ri F g S. t *t
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(Abu Bakar menetapkan fhukuman bagi peminumJ khamer sebanyak

40 kali cambukan, dan Umar menetapkan 80 kali).

Ath-Thahawi berkata, "Ada hadits-hadits mutawatir yang

berasal dari Ali, bahwa Nabi SAW tidak pernah menetapkan hukuman

tertentu terhadap peminum khamer."

. Lalu dia menegaskannya dengan menyebutkan hadits-hadits

yang tidak menyebutkan batasan jumlah pukulan, di antaranya adalah

hadits Abu Hurairah dan hadits Uqbah bin Al Harits yang telah

dikemukakan, hadits Abdunatrman bin Azhar yang menyebutkan, oi

'*'# ;i.fy,e,(4'Jui ,:yjr'af $ f ,rGt pt #?rr ott oflt

,* !t:r:tl't bt j ,$-lur'o? ,i'nill ,taaur"{.* ,i'fri ,Jt3,u. 
^;.;>

14r: sl *r,tl r;.tj'VU:*p Xir' (Bahwa seorang laki-laki yang telah

minum khamer dibawa ke hadapan Nabi SAW, lalu beliau bersabda

kepada para sahabat, "PukuUah dia." Malca di antara mereka ada

yang memulainya dengan sandal, di antara merekn ada yang

memuhtlnya dengan tongkat, dan di (tntara merelca ada juga yang

memukulnya dengan pelepah kurma. Setelah itu Rasulullah SAW

mengambil tanah lalu melemparkannya ke waiah orang tersebut).

Kemudian dia menambahkan, bahwa pada sebagian jalur

periwayatannya ada yang menyelisinya, yl}. hadits yryg.

diriwayatkan oleh Abu Daud dan An-Nasa'i, p:p t:tf:'rl; i:Aj i
'#'€j j ,,,Hrt u:P ,'rur *ht {* lt J?3 + ff; s2 o€ ,sir
j>Li U:*i ;:r$,a.(Kemudian seorang yang mabuk dibawa kepada

Abu Bakar, lalu Abu Baknr menanyaknn kepada orang-orang yang

pernah melahtkan pemulailan [terhadap peminum khamerJ di masa

Rasulullah sAW, lalu dia memulailnya 40 l(ali. Kemudian ketikn

dibawalran kepada (Jmar seorang pria mabuk, dia pun memukulnya

40l@li).

hri menunjukkan bahwa kendatipun tidak ada nash yang

menyatakan jumlatr tertentu, namun yang dijadikan sandaran oleh Abu
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Bakar merupakan dalil. Ini ditegaskan oleh riwayat yang diriwayatkan

oleh Muslim dari jalur Hudhair Ibnu Al Mundzit, ;io2 t";i'oLb"oi
:Jtl i;?3i dr w ,e:ra .[*1,'rt+ i. i' *e iui ,Pt G z:iL /. iljt
.p -b3 ,t#lsi f ii'&i ;y;rl *t *:" ut ,b y, si3-* ;,yi
JiUi ttai ,3","5, |*.U (Bahw,a (Jtsman memerintahkan Ali untuk

mencambuk Al Walid bin Uqbah karena minum khamer, lalu Ali
berkata lrepada Abdullah bin Ja far, "Deralah dia." Maka dia pun
menderanya. Ketika deraannya sampai pada hitungan 40, Ali berkata,
"Berhentilah. Rasulullah MW memuhtl sebanyak 40 l(ali, Abu Baknr

juga memukul sebanyak 40 l(ali, sementara Umar memulai sebanyak

80 kali. Semuanya adalah Sunnah, namun ini lebih alat sukai.')

Ini juga menegaskan, bahwa Nabi SAW mendera peminum
khamer sebanyak 40 kali, sedangkan riwayat-riwayat sebelumnya
yang berasal dari Anas menyebutkan, j$)\i'1i; $ekitar 40 knli).

Hasil penggabunganny4 bahwa Ali menyatakan 40 kali, maka itu
adalah dalil bagi yang menyebutkannya dengan lafazh yang

mendekati.

Ath-Thahawi menyatakan, bahwa riwayat Abu Sasan ini lemah
karena menyelisihi atsar-atsar tersebut, dan karena periwayafiry4
Abdullah bin Fairuz yang di kenal dengan Ad-Danaj, adalah periwayat
yang lemah. Al Baihaqi mengomentari, bahwa itu adalah hadits
shahih yang diriwayatkan dalam beberapa kitab Al Musnad dan ls-
Sunan. Selain itu, At-Tirmidzi pernah menanyakairnya kepada Imam
Bukhari dan dia menguatkannya. Imam Muslim juga menilainya
shahih, dan orang-orang pun menerimanya. Ibnu Abdil Barr
mengatakan, bahwa ini adalah hadits yang paling valid dalam masalah
ini.

Al Baihaqi berkata, "Status shahih haditsnya diketahui dari
para periwayatnya yang tepercaya, dan mereka sudah dikenal dan

diterima oieh para hafizh hadits. Sementara penilaian dha'if terhadap
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Ad-Danaj tidak dapat diterima, karena kritikan setelah dipastikannya

rekomendasi tidak dapat diterima kecuaii sebagai penafsiran.

Sementara penyelisihan seorang periwayat terhadap periwayat lairurya

pad.a sebagian redaksi hadits tidak selalu menunjukkan kelemahannya,

apalagr bisa dikompromikan."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, Abu Zur'ah dan An-Nasa'i menilai

Ad-Danaj adalah periwayat yang tsiqaft. Mengenai kisah ini telah

diriwayatkan dari Ali melalui jalur lainnya, bahwa dia pernah

mencambuk Al Walid sebanyak 40 kali. Kemudialr riwayat ini

dikemukakan juga dari jalur Hisyam bin Yusuf, dari Ma'mar, dan dia

berkata, ..Diriwayatkan oleh Imam Bukhari." Riwayat itu telah

dikemukakan pada pembahasan tentang kisah hidup lJtsman, dimana

dalam riwayat itu disebutkan bahwa sebagian periwayahrya

menyebutkan, bahwa dia pernah mencarnbuk sebanyak 80 kali, dan di

sana saya telah menyebutkan pendapat mengenai hal itu.

Ath-Thahawi dan yang mengikutinya juga mengkritik riwayat

Abu Sasan, karena Ali mengatakan,"uj2t;t W (Ini lebih aku sukai).

Maksudnya, mencambuk 40 kali iebih aku pilih, padahal Ali
mencambuk An-Najasyi sang penyair sebanyak 80 kali pada masa

pemerintahannya. Selain itu, Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan ini dari

jalur iainnya, dari Ali, bahwa dia pernah menghukum pembuat

khamer sebanyak 80 kali.

Ada dua jawaban untuk menanggapi masalah ini, yaitu:

Pertama,tidak ada sanadyangshahih dutAli mengenai ini'

Kedua, kalaupun dianggap valid, maka itu disesuaikan dengan

kondisi si peminum khamer, dimana hukuman bagi peminum khamer

tidak kurang dari 40 kali pukulan dan tidak lebih dari 80 kali.

Dalilnya karena berdasarkan pengetahuan Ali, bahwa Nabi SAW

mendera sebanyak 40 kali.

Ath-Thatrawi telah berusaha mengompromikan keduanya
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dengan riwayat yang dia riwayatkan dan Ath-Thabari riwayatkan dari
jalur Abu la'far Muhammad bin Ali bin Al Husain, bahwa Ali
mencambuk Al Walid dengan cambuk yang memiliki dua ujung. Ath-
Thahawi juga meriwayatkan seperti itu dari jalur Urwah, tapi dia

berkata, A4L fi G f, e'a:*';|rt 9qs'i (Cambuk itu memitihi

dua elar, fdia mencambulotyal sebanyak 40 kali cambukan lcarena

minum ldtamer di masa Utsman).

Ath-Thahawi berkat4 "Hadits ini menyatakan batrwa Ali
mencambuk sebanyak 80 kali, karena setiap carrrbukan berarti dua

carnbuk."

Dia menambahkan bahwa sanad yang pertama terpufus, karena

Abu Ja'far dilahirkan 20 tahun lebih setelah meninggalnya Ali,
sementara pada sanad riwayat kedua terdapat Ibnu Lahi'ah, dia adalah

periwayat yang lemah, sementara Urwah tidak jelas berada pada

waktu tersebut. Kalaupun dianggap valid dari kedua jalur ini, maka

belum tentu kedua ujung cambuk itu mengenainya pada setiap kali
carnbukan.

Al Baihaqi berkata, "Kemungkinan, pukularmya dilakukan
dengan kedua ujungnya sebanyak 20 kali. Dengan demikian, maksud

40 kali adalah jumlah 20 ditambah 20 kali carnbukan. Ini dijelaskan

oleh perkatiumnya di akhir hadits tersebut, ;i'*l tiJz ,bk t
(Semuanya adalah Sunnah, dan ini lebih alru sulmi), karena tidak
menunj uktan perubahan. "

Penakwilan tersebut mengindikasikan bahwa masing-masing

memukul 80 kali, sehingga tidak ada jumlah yang lebih. Sedangkan

klaim yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan perkataan ini
adalah mengisyaratkan 80, berarti memastikan Ali sependapat dengan

apa yang dilakukan Umar karena berpatokan pada tindakan Nabi

SAV/ dan Abu Bakar. Demikian dugaan yang tidak dikemukakan oleh

Al Baihaqi.
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Ath-Thahawi berdalil dengan kelemahan hadits Abu Sasan

sebagaimanayarryteiah disebutkan, yaitu perkataan Aii, '# ti1;.--lt

Lt ei; (Sesungguhnya bila mabuk maka dia berbicara ngelantur ...).

Dia berkata, "Ketika Ali berpatokan pada pukulan serupa dan

menetapkan hukuman dengan cara penyimpulan, maka ini

menunjukkan bahwa tidak ada standar syariat mengenai masalah ini.

Dengan demikian pernyataannya bahwa Nabi SAW memukul 40 kali

adalah kesalahan dari periwayat, karena jika ada hadits marfu' tentu

Ali tidak akan beralil kepada qiyas. Selain itu, seandainya para

sahabat yang hadir saat itu, seperti Umar dan lainnya yang disebutkan

itu, ada yang mengetahui hadits marfu' (mengenai ini), tentulah

mereka akan mengingkarinya.'

Kemudian dia menarnbahkan, batrwa pengingkaran itu terjadi

jika kasusnya sama, namun bila kasusnya berbeda, maka tidak akan

muncul pengingkaran. Penjelasannya, pada redaksi ini ada yang

menunjukkan bahwa mereka telatr mengetahui bahwa hukuman itu

dilalcukan sebanyak 40 kali, namun mereka bermusyawarah mengenai

permasalahan yang sudah tersebar luas melebihi apa yang telah

ditetapkan. hi diisyaratkan oleh pernyataan pada sebagian jalur

periwayatannya, bahwa mereka (para peminum kfiamer) meremehkan

hukumannya dan sudah keterlaluan. Sehingga pendapat mereka

mengaratr kepada penambahan hukuman tersebut, baik dengan cara

ijtihad didasarkan pada bolehnya qiyas dalam masalah hukuman,

sehingga semuanya dianggap sebagai had (hukuman), atau didasari

oleh penyimpulan makna dari nash yang menuntut penambahan

hukuman, atau bahwa kadar yang mereka tarnbahkan itu adalah ta'zir
(enis hukuman selain had, seperti pemenjaraan atau pengasingan)

sebagai peringatan dan agar si pelaku takut. Karena bila orang yang

meremehkan hukuman itu tahu bahwa hukumannya akan ditingkatkan,

maka itu bisa membuatnya jeru.

Dengan demikian, dapat diperkirakan bahwa mereka akan jera,

L-
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lalu kembali seperti semula. Oleh karena itu, Ali memandang untuk
kembali kepada hukuman yang ditetapkan dan menghilangkan
tambahan itu karena sebabnya sudah tidak ada. Kemungkinan juga

kadar tambahan itu k*rusus bagi mereka yang membangkang dan

secara'terang-terangan melakukan keburukan. hi ditunjukkan oleh
sebagian jalur periwayat hadits Az-Znhi dari Humaid bin
Abdurrahman yang dikemukakan oleh Ad-Daraquthni dan lainny4
'i3fit6:r)i'J:J, q'ok *t &}u,4itit?ogi (Matra rJmar,

apabila seordng lalci-laki lemah yang tergelincir [minum khamerJ

dibawa lre hadapannya, dia mencambulotya 40 kali). Dia berkata,
"Demikian juga Utsman, dia mencambuk 40 kali dan 80 kali."

Al Maziri berkat4 "Seandainya para sahabat memahami

bahwa Nabi SAW menerapkan hukuman tertentu untuk peminum

khamer, tentu mereka tidak akan mengatakan dengan pendapat

mengenai itu, sebagaimana halnya mereka tidak mengatakan dengan

pendapat mengenai masalah lainnya. Kemungkinannya, mereka
memahami bahwa beliau memukul berdasarkan ijtihadnya kepada

orang yang layak dipukul."

Kenyataannya, zM hadits yang secara jelas menyebutkan

hukuman dengan jumlah tertentu, maka harus diikuti. Sedangkan

pendapat yang menyatakan batrwa para sahabat berijtihad dalam hal
ini, maka itu berkenaan dengan tambahan hukuman, yaitu ta'zir.
Karena mereka berijtihad mengenai hukuman yang telah ditentukan
namun kasusnya berbeda dengan yang pernah terjadi, Hal itu seperti
yang telah dipaparkan. Abdurrazzaq meriwayatkan dari Ibnu Juraij,
bahwa Atha' mengabarkan kepada kami bahwa dia mendengar LIbaid

bin Umair mengatakan, 6i J4.9) €-iur'^$f- ji+Jr qH.eiir iri
'tLJ 'ia oyu-i iltt; cti ,L?',#J li;ai',F & t4t ,ys 'F ts
)\UJ 

ttAt v, ,,5'6i G? Qrrlereka mendera orang yang minum khamer

dengan tangan dan sandal merelm. Kemudian pada masa Umar, dia
pun melalatlcan demikian, hingga dia merasa khawatir sehingga



menjadikan hulanman itu 40 cambukan. Lalu ketilca dia melihat

merelra fpara peminum khamer] tidak berhenti minum khamer, Umar

menjadikannya 80 kali cambuknn, dan dia berkata, "Ini hulatman

yang paling ringan.')

Penggabungan antara hadits Ali yang menyatakan bahwa Nabi

SAW memukul sebanyak 40 kali, dan batlwa itu adalah Sunnatr,

dengan haditsnya yang disebutkan pada bab ini yang menyatakan

bahwa Nabi SAW tidak menetapkan jumlahnya, dimaknai bahwa

penafian beliau tidak menghukum 80 kali, yakni tidak pematr

mencontohkan tambahan yang melebihi 40 kali. Ini ditegaskan oleh

perkataanny a,'g-ii tg* iC'; u,311 litu hanya sesuatu yang kami

buat sendiri) yang menunjuk pada apa yang diisyaratkan oleh

tindakan Umar. Berdasarkan pemaknaan ini, maka perkataanya, 'o6'-l

ai-;7 lttta dia meninggal, alru membayar diyatnya). Maksudnya, pada

hukuman yang dilakukan lebih dari 40 kali. Demikian pendapat yang

dinyatakan oleh Al Baihaqi dan Ibnu Hazm.

Kemungkinan juga, perkataanny4 '&, i.>-j Qidak

mencontohkannya) maksudnya adalah, 80 kali. Karena dalam riwayat

lain disebutk an,'gi| 'o|dtb;';, '$ 6, (Itu hanya sesuatu yang kami

buat sendiri). Seakan-akan dia khawatir tidak tepatnya apa yang

mereka perbuat berdasarkan ijtihad mereka. Dikhususkannya Ali
dengan hal itu karena dialatr yang mengisyaratkan itu dan dijadikan

sebagai patokan. Kemudian dia berpandangan batrwa berpatokan pada

asal adalatr lebih utama. Maka, dia pun kembali menggaris bawahinya

dan mengabarkan, bahwa seandainya dia memberlakukan hukuman 80

kali lalu si terhukum meninggal, maka dia akan membayar diyatnya

karena alasan tersebut.

Kemungkinan juga kata ganti pada kalimat,'a?).j- l Qia"t

mencontohlwnnya) adalah untuk sifat pukulan, yakni beliau tidak

mencontohkan pemukulan dengan cambuk, tapi dengan sandal dan
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benda lainnya seperti yang telah disebutkan. Demikian pendapat yang

dikemukakan oleh Al Baihaqi.

Ibnu Hazm juga berkata, "Seandainya ada hadits dari sahabat

selain Ali mengenai hukum suatu perkarayarLgmenyatakan bahwa itu
telah dicontohkan dan ini tidak dicontohkan, maka salah satunya harus

dipahami pada yang lainnya dengan pertimbangan bahwa Ali
memiliki ilmu yang luas dan pemahaman yang kuat. Jika hadits Umair
bin Sa'id dan hadits Abu Sasan bertolak belakang, maka hadits Abu
Sasan lebih layak diterima karena dinyatakan secara tegas bahwa

hadits Ali berstatus marfu'sedangkan hadits Umair mauquf pada Ali.
Sebab, bila hadits marfu' bertentangan dengan hadits mauquf, maka

hadits marfu' lebih didahulukan. Sedangkan klaim yang menyatakan

bahwa sanad Abu Sasan lemah, maka klaim ini tertolak.

Mengompromikan hadits-hadits tersebut lebih utama daripada

menduga bahwa ada kelemahan pada hadits-hadits shahih. Kalaupun

diperkirakan salah satu dari kedua riwayatnya memilik kelemahan,

maka riwayat yang menetapkan hal itu lebih didahulukan daripada

riwayat yang menafikannya. Ini terbantu oleh riwayat Anas dengan

perbedaan redaksiredaksinya yang dinukil dari Qatadah. Jika

diperkirakan bahwa keduanya benar-benar bertolak belakang, maka

hadits Anas terlepas dari itu, dan ini dilandasi oleh tindakan Umar
yang mencambuk peminum khamer sebanyak 80 kali yang

menunjuft&an bahwa hukuman peminum kJramer adalah S0 kali. kri
adalah pendapat ketiga imam serta merupakan salah satu dari dua

pendapat Imam Syafi'i yang dipilih oleh Ibnu Al Mundzir. Pendapat

Imam Syaf i yang lain adalah, yang benar adalah 40 kali.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, pendapat yang sama pun

diriwayatkan dari Imam Ahmad seperti halnya kedua madzhab

tersebut.

Al Qadhi Iyadh berkata, "Mereka sepakat bahwa hukuman

bagi peminum khamer adalah wajib, namun mereka berbeda pendapat
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mengenai kadarnya. Jumhur berpendapat bahwa jumlahnya adalah 80

kali, sementara menurut Imam Syaf i dalam pendapatnya yang

masyhur, Imam Ahmad dalam salah satu riwayat, Abu Tsaur dan

Daud adalah 40 kali."

Kemudian dia menambahkan penukilan ijma' Ibnu Daqiq Al
Id dan An-Nawawi serta yang mengikuti keduanya. Ditambahkan

pula, bahwa Ath-Thabari, Ibnu Al Mundzir dan lainnya menceritakan

dari segolongan ulama, bahwa tidak ada hukuman bagi peminum

khamer, yang ada hanyalah ta'zir. Mereka berdalil dengan hadits-

hadits bab ini, karena hadits-hadits ini tidak menyebutkan jumlah

pukulan, dan yang paling jelas adalah hadits Anas yang dalam jalur

periwayatannya yang paling kuat tidak menyatakan 40 kali.

Abdurrazzaq berkata: Ibnu Juraij dan Ma'mar memberitahukan

kepada kami, Ibnu Syihab pernah ditanya, "Berapa kali Rasulullah

SAW memukul peminum khamer?" Dia menjawab, "Beliau tidak

menetapkan hukuman tertentu padanya. Beliau hanya memerintahkan

orang-orang yang hadir untuk memukulnya dengan tangan dan sandal

sampai beliau memerintahkan berhenti kepada mereka."

Ada juga riwayat yang menyatakan bahwa pada asalnya beliau

tidak memukul sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan

An-Nasa'i dengan sanad yang kuat, dari Ibnu Abbas, bahwa

Rasulullah SAW tidak menetapkan hukuman peminum khamer. Ibnu

Abbas berkata, 6 *j *vh, d* ,;t Jy*&A |# ha;'i
,to?s &'"1.u;';tt ,i;i,6 c*ir ,* yneuy ur.t ,ts ot

:*-+rri. iU- li "lvbt 
,:nL1 ls"orong laki-laki minum khamer lalu dia

mabuk, kemudian dia dibawa kepada Nabi SAW. Ketika dia sejajar

dengan rumah Al Abbas, dia melepaskan diri lalu masuk ke tempat Al
Abbas lalu meminta perlindungan. Ketika hal itu sampai kepada Nabi

SAW, malra beliau pun tertawa dan tidqk memerintahkan apa-apa

terhadapnya). Ath-Thabari meriwayatkan dari jalur lainnya, dari Ibnu
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Abbas, '!fi t?w1 api l fo' e *j *o?i,,uI; in, ',1?, ** u,

l.J-) uJlisi,F **r:*V,yt 4g Jui,litrS; #,'u ls:F ;#
(Rasulullah sAW tidak pernah mendera peminum khamer rceanali di
akhir. Ketilca perang Tabuk, pada maram hari ada seorang yang
mabuk masuk ke lcamar beliau, maka beliau memerintahkan agar ada
seseorang yang menangkapnya lalu membawanya dan
men g emb a I ilcan ke t endany a\.

Jawabnya: Ijma' yang menetapkan hukuman tertentu terjadi
setelah itu, karena Abu Bakar menyaksikan Nabi sAW memukul
orang yang mabuk, maka dia menetapkannya sebagai hukuman dan
melanjutkannya. Demikian juga khatifah setelahnya melanjutkan itu
walaupun jumlah pukulannya berbeda.

Al Qurthubi telah berupaya memadukan hadits-hadits tersebut,
bahwa pada mulanya tidak ada hukuman bagi peminum khamer.
hilah yang ditunjukkan oleh hadits Ibnu Abbas tentang orang mabuk
yang meminta perlindungan Al Abbas, kemudian disyariatkan ta,zir
bag peminum khamer berdasarkan hadits-hadits lainnya tanpa
menetapkan kadarnya. selanjutrya disyariatkanlatr hukuman, tapi
mayoritas mereka tidak mengetahui secara pasti jumlatrnya kecuali
mereka yakin bahwa ada hukuman tertentu padanya. Karena itulah
Abu Bakar berpatokan dengan apa yang pernatr dilakukan ketika Nabi
sAw masih ada, lalu berlanjut seperti demikian. Kemudian umar dan
yang sependapat dengannya memand.ang perru menambahkan
hukuman pada 40 itu, baik sebagai hadberdasarkan penyimpulan atau
pun sebagai ta'zir.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, masih ada hadits lainnya yang
menyatakan bahwa bila minum lfiamer maka si pelaku dihukum
sampai tiga kali, kemudian bila minum lagi keempat kalinya maka dia
dibunuh. Dalam riwayat lainnya disebutkan, sampai kelima kali. yaitu
hadits yang diriwayatkan dalam kitab-kitab As-sunan dari berbagai
jalur yang memiliki sanad yang kuat. At-Tirmidzi menukil batrwa
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telah terjadinya ijma' yang menyatakan bahwa pelakunya tidak

dibunuh. Kemungkinan ini dikemukakan oleh orang yang terlalu jauh

dari orang iain yang dinukilnya, seperti Abdullah bin Amr

sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ahmad, Al Hasan Al Bashri dan

sebagian Ahli Zhatrir

Sementara An-Nawawi berkata, "Semua pendapat itu bathil

karena menyelisihi ijma' para sahabat dan generasi setelah mereka.

Hadits yang menyatakan demikian itu telah dihapus, baik itu oleh

hadits, p\i ,s:&t1.1|.d"", ?il'fS]jg{.1. (Darah seorang muslim tidak

halal kecuali knrena salah satu dari tiga ha[), atau pun dihapus oleh

ijma' yang menunjukkan penghapusilmya.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, dalil tentang penghapus,uulya

diriwayatkan oleh Abu Daud dari jalur Az-Ztrtti, dari Qabishah

mengenai kisatr ini, dia berkata, af '.tS yr'rft'j ,i:riln af n Fidl
r.a>iu,&3 p,e1 ,6:ri4t .rrgi i ,:o:riai yrGJ j ,:o:ri#) (Latu seorans

laki-laki yang telah minum khamer dihadapknn, lalu beliau

memulainya. Kemudian dia dihadapkan lasi karena meminum

khamer, lalu beliau memukulnya. Kemudian dia dihadapkan lagi

[karena minum khamerJ, lalu beliau memukulnya. Kemudian dia

dihadaplrnn lagi [karena minum khamerJ, lalu beliau memulanlnya.

Beliau telah menghapuskan hulatman mati fdari peminum khamerJ,

dan itu sebagai rukhshah). Penjelasan gamblangnya akan dipaparkan

pada bab berikutrya.

Orang yang mengatakan bahwa hukuman sebanyak 80 kali

berdasarkan rjma' pada masa lJmar, karena telah disepakati

sebelumnya oleh para pemuka generasi sahabat. Kemudian dari itu,

Ali mengisyaratkan hal itu kepada lJmar, lalu Ali menarik kembali

pendapatnya dan membatasinya dengan 40 kali, karena itu adalah

kadar yang disepakati. Pada masa Abu Bakar, semua sahabat

berpatokan pada kadar yang pernah dilakukan dengan dihadiri oleh

Nabi SAW. Sedangkan yang diisyaratkannya itu cukup jelas dari
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rangkaian kisahnya yang menyatakan bahwa tindakan itu untuk
membuat jera orang-orimg yang keterlaluan, karena pada sebagian
jalur periwayatawrya sebagaimana yang telah disebutkan, bahwa
mereka (para peminum k*ramer) itu cenderung menganggap remeh
hukumannya.

Berdasarkan hal ini para ulama Syaf i berpatokan, mereka pun
berkat4 "Had paling sedikit bagi peminum k*remar adalah 40 dan

boleh ditambah hingga 80 sebagai ta'zir, dan tidak lebih dari 80."

Mereka berdalil, bahwa ta'zir diserahkan kepada pandangan

imam. Oleh karena itu, Umar memandang perlunya tambahan itu dan

disepakati oleh Ali. Kemudian Ali menarik kembali pendapabrya dan

berpatokan pada apa yang pemah dilakukan oleh Nabi SAW dan Abu
Bakar, dan itu disepakati oleh Utsman. Perkataan Ali, 'U],yt
(semuanya adalah Sunnah), maknanya adalatr membatasi dengan

bilangan 40 kali adalah Sunnah Nabi SAW. hilah yang ditempuh oleh
Abu Bakar, sedangkan jumlah 80 adalah yang dilakukan Umar untuk
membuat jera para peminum khamer yang menganggap remeh
hukuman itu (hukuman 40 kali pukulan), dan itn disepakati oleh
orang-orang pada masanya sebagaimana yang telatr dikemukakan.
Sepakafirya mereka itu bisa jadi karena mereka berkeyakinan bahwa
qiyas boleh dilakukan dalam masaah hudud. Demikian menurut
pendapat yang menyatakan bahwa semua pukulan itu (80 kali) adalah

sebagai hukuman, dan bisa juga karena mereka menjadikan tarrrbatran

itu sebagai ta'zir. Demikian menurut pendapat yang menyatakan
bolehnya menetapkan ta'zir yang sekadar dengan had. Atau, mungkin
belum sampai kepada mereka hadits yang dicantumkan dalam bab
ta'zir nanti.

Orang yang berpendapat bahwa qiyas boleh diterapkan dalam
masalah hudud berpedoman dengan itu dan menyatakan bahwa telah
terjadi ijma' para satrabat. Namun, ini adalah pendapat yang lemah
karena adanya kemungkinan-kemungkinan lain. Ibnu Hazm

t.
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mengecam para ulama Hanafi yang menyatakan bahwa qiyas tidak

rnasuk dalam masalah hudud dan kafarat (denda tebusan), padahal

Ath-Thahawi dan yang sependapat dengannya dari kalangan mereka

menyatakan bahwa had khamer ditetapkan berdasarkan qiyas pada

had qadzaf (menuduh zina).Iiri juga dijadikan pedoman oleh mereka

yang membolehkannya dari kalangan ulama Maliki dan ulama Syaf i.
Orang yang menolak masuknya qiyas ke dalam hudud dan kafarat

berdalil, bahwa hudud dan kafarat ditetapkan berdasarkan

kemaslahatan. Terkadang disertai dengan berbagai hal yang beragam

dan beragamnya hal-hal yang serupa. Oleh karena itu, tidak ada jalan

untuk mengetahuinya kecuali dengan nash. Mereka menanggapi

tentang apa yang terjadi pada masa lJmar, bahwa ketika Umar

menetapkan hukumannya sama dengan had qadzaf tidak

mengharuskan semuanya dianggap sebagai had, tapi yang mereka

lakukan itu dimaknai bahwa belum sampai kepada mereka hadits yang

menyatakan Nabi SAW menghukum sebanyak 40 kali. Karena bila
telah sampai kepada mereka, tentu mereka tidak akan melanggarnya

sebagaimana halnya mereka tidak melanggar had-had lainnya yang

memiliki nash. Lagi pula, mereka telah sependapat bahwa tidak boleh

menyimpulkan makna dari nash yang disertai dengan kebatilan.

Dengan demikian jelaslatr bahwa tambahan itu (tambahan

jumlah pukulan sehingga melebihi 40) adalah sebagai ta'zir. Iri
ditegaskan oleh riwayat yang diriwayatkan oleh Abu lJbaid dalam

kitab Gharib Al Hadits dengan sanad yang shahih dari Abu Rafi' bin

IJmar, '#;W 'i.?tri'c;,k( r31 :r3:"1i i g.')ut ,,a;r::". giilr

i-;*; rie "eLit i,SG .,b i,S'6 #.* V :,Jldt fr,-;a rf.r;o'4;6-iQ'g

A"n*" seorang peminum khamer pernah dihadapkan kepadanya,

lalu dia berkata kepada Muthi' bin Al Aswad, "Besok pagi, pukullah

dia." Lalu Umar mendapatinya memulatl orang tersebut dengan

pulailan keras, maka dia berkata, "Sudah berapa knli kou

memukulnya?" Dia menjawab, "Enam puluh." Umar berkata,

"Tebuslah yang dua puluh terhadapnya.")
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Abu Ubaid berkata, "Maksudnya, jadikan pukulanmu

terhadapnya sebagai qishash untuk 20 yangtersisa dari 80."

Kemudian Abu Ubaid berkata; "Dari hadits ini dapat

disimpulkan, bahwa memukul peminum khamer tidak dengan pukulan

yang keras, dan si peminum tidak dipukul dalam keadaan mabuk. Hal

ini ditunjukkan oleh perkataan lJmar, U-jl6'e*1 $l (Besok pagi,

pulailah dia);'

Al Baihaqi berkat4 "Dari sini dapat disimpulkan, bahwa

tarnbahan dari 40 itu bukanlah sebagai hukuman. Sebab, bila itu
memang hukuman, tentu tidak boleh dikurangi karena kerasnya

pukulan, dan tidak adayatgmengatakan seperti itu."

Penulis kitab Al Mulhim, setelah mengemukakan hadits-hadits

yang lalu berkat4 "Semua ini menunjukkan batrwa yang terjadi pada

masa Nabi SAW adalah sebagai pendidikan dan ta'zir. ltulah yang

menyebabkan Ali mengatakan , 'aiJ- f '&i *llfu ,*'r..Jlt'ori
(Karena sesungguhnya Nabi SAI{ tidak mencontohkannya). Di
samping itu, para sahabat berijtihad dalam masalah ini, lalu mereka

mengaitkannya dengan hukuman yang paling ringan.

lri juga merupakan pendapat segolongan dari para ulama

kami. Pendapat mereka terbantah oleh perkataan Ali, iO' ,p 4t'*
|#ti'*: P (Nabt SAW memukul sebanyak 40 kali).Demikian juga

terjadinya 40 kali pukulan pada masa Abu Bakar dan juga pada masa

khilafah lJmar, kemudian pada khilafah Utsman. Seandainya itu
bukan hukuman, tentulah kadarnya akan berbeda. Ini dikuatkan oleh

ijma' yang menyatakan bahwa pada pelan1gman minum khamer ada

hukumannya walaupun terjadi perbedaan pendapat mengenai
jumlahnya, yaitu antara 40 dan 80. Kemudian dia berkata,

"Jawabannya, nukilan dari para sahabat menunjukkan perbedaan

pembatasan dan kadarnya, maka perlu dilakukan pengompromian

antara beragamnya pendapat mereka. Caranya, mereka memahami apa
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yang terjadi di masa Nabi SAW pada asalnya sebagai didikan, dan itu
bisa mereka saksikan dari beragamnya kondisi. Kemudian ketika

semakin banyak orang yang berani minum k*ramer, mereka

mengaitkannya dengan hukuman yang paling ringan yang disebutkan

dalam Al Qur'an. Ini menjadi kuat di kalangan mereka dengan

terjadinya sikap mengada-ada karena kondisi mabuk, maka mereka

pun menetapkannya sebagai hukuman. Oleh karena itu, Ali
menyatakan, bahwa Umar mencambuk sebanyak 80 kali, dan itu
adalatr Sunnah. Kemudian tampak bagl Ali, bahwa membatasi

cambukan dengan 40 adalah lebih utarn4 kare,lra dia khawatir bila si

terhukum meninggal (karena hukuman ltu) sehingga dia harus

membayar diyat. Maksudnya, hukuman 80 kali pukulan. Dengan

demikian telah disingkronkan antara perkataannya, t i"J @aa"
tidak menconlohkannya) dan penryataannya bahwa Nabi SAW

memukul40 kali."

Dia berkata, "Inti hadits ini, bahwa memukul peminum khamer

adalatr ta'zir sehingga tidak boleh menarrrbahi sehingga melebihi

maksudnya, dan mengenai masalah ini ada perbedaan pendapat. Hasil

dari kesimpulan para sahabat, bahwa mereka menyetarakan mabuk

dengan qadzaf (menuduh zira), karena biasanya si pemabuk

kehilangan akal, maka mereka meirerapkan hukum qadzaf. Ini
merupakan dalil terkuat orang-orang yang me,lryatakan bolehnya

melaknkan qiyas (pada hudud). Kisah ini cukup terkenal dan tidak ada

seorang pun yang mengingkarinya pada masa itu. Sebagian aliran

rasionalis menyanggah, bahwa jika hukuman qadzafbisa diberlakukan

sebagai hukuman mabuk, maka bisa juga dihukum dengan hukuman

zina dan hukuman membunuh, karena keduanya merupakan

habitatrya. Semestinya, mereka menetapkan hukuman 80 kali pukulan

itu hanya terhadap orang yang mabuk saja, tidak termasuk orang yang

minum khamer tapi tidak sampai mabuk.

Menanggapi hal ini, dapat dijawab, bahwa biasanya itu

menjadi habitatnya qadzaf (tuduhan zina), dan jarang pada zina dan
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pembunuhan. Mereka sengaja menerapkan hukuman terhadap orang

yang minum khamer walaupun tidak sampai mabuk adalah agar si

pelaku jera, karena yang sedikit itu bisa mengantarkan kepada yang

banyak, dan yang banyak itu biasanya memabukkan. lri dikuatkan,

bahwa mereka juga sepakat menerapkan hukuman zina bagi orang

yang hanya memasu**an kelaminnya ke dalam vagina walaupun tidak
menilanati, tidak mengeluarkan sperma dan tidak sampai tuntas."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, pendapat-pendapat yang kami

himpun mengenai hukuman minum khamer ada enam pendapat, yaitu:

l. Nabi SAW tidak menetapkan hukuman tertentu, tapi beliau

hanya memukul si peminum kharner sesuai yang layak

baginya.

Ibnu Al Mundzir berkat4 "Sebagian ulama mengatakan, ketika
dibawa kepada Nabi SAW seorang yang mabuk, beliau
memerintahkan para sahabat untuk memukulnya dan

membuabrya jera dan menegur dengan keras. Ini menunjukkan
bahwa tidak ada hukuman tertentu bagr yang mabuk, tapi
hanya berupa contoh hukuman sebagai teguran keras.

Seandainya itu sebagai hukuman, tentu beliau
menerangkannya dengan j elas. "

Dia berkata, "Ketika semakin banyak orang yang minum
khamer pada masa Lfmar, dia meminta pendapat kepada para

sahabat. Seandainya pada mereka ada ketentuan yang pasti dari
Nabi SAW, tentulatr mereka tidak akan melampauinya,

sebagaimana mereka tidak melampaui hukuman qadzaf
(hukuman menuduh zina tartpa b"kti) walaupun banyak orang
yang melontarkan tuduhan zina tarrpa bukti. Maka, ketika
dipandang perlu, mereka pun menetapkannya seperti hukuman
qadzaf. Sementara itu, Ali berdalil dengan hadits yang

menyebutkan bahwa orang yang minum khamer biasanya

menyebabkan munculnya qadzaf (melontarkan tuduhan zina

tu
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tanpa bukti) atau png me,nyerupai qadzaf, kemudian Ali
kembali kepada kadar yang pernah diberlakukan pada masa

Nabi SAW. Lri juga menunjul<*an kebenaran apa yang kami

katakan, karena berbedanya riwayat-riwayat yang

menyebutkan pembatasan 40 dari'Anas, dan demikian juga

dari Ali. Maka yang lebih utama adalah tidak kurang dari apa

yang pernatr diberlakukan oleh Nabi SAW, karena itu yang

pasti, baik sebagai hukuman maupun seb4gai ta'zir."

2. Hukumannya adalah 40 kali pukulan dan tidak boleh

melebihinya.

3. Sama dengan pe,ndapat kedua, namun imam boleh

menambahkan hingga 80 kali. Lalu, apakatr tambahan itu
dikategorikan sebagai hukuman juga atau atau sebagai ta'zir?

Mengenai ini ada duapendapat.

4. Hukumannya adalah 80 kali pukulan dan tidak boleh

melebihinya.

5. Seperti pendapat keempat, namun boleh ditarnbah sebagai

ta'zir.

Dari pendapat-pendapat tadi, apakah pukulan itu dengan

cambuk atau dengan selainnya, atau boleh dengan semua itu?

Mengenai ini ada beberapa pendapat.

6. Jika seseorang minum l<hamer dan telah dihukum sampai tiga

kali lalu dia mengulangi lagi untuk keempat kalinya, maka dia

harus dibunuh (dihukum mati). Ada juga yang mengatakan,

bila telatr dihukum sampai empat kali lalu mengulangi lagi

yang kelima kalinya, maka dia harus dibunuh.

Pendapat keenam ini merupakan pendapat yang paling jauh

dari pgndapat pertam4 dan keduanya (dalam pendapat keenam)

adaiah janggal. Saya kira bahwa pendapat pertama adalah juga

pendapat Imam Bukhari, karena dia tidak memberikan judul dengan
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jumlah asal, dan di sini tidak meriwayatkan hadits marfii' yang

menyebutkan jumlah pukulan secara pasti.

Mereka yang bependapat tidak boleh lebih dari 40 berdalil,

bahwa Abu Bakar mencari tahu tentang apa yang pemah diberlakukan
pada masa Nabi SAW, lalu dia mendapatinya 40 kali. Oleh karena itu,
dia pun memberlakukan itu. Sedangkan pada masa Abu Bakar tidak

diketahui adanya orang yang menyelisihinya. Jika sikap diamnya

mereka (Vakni para sahabat tidak ada yang menyelisihi Abu Bakar)

dianggap sebagai ijma', maka ijma' ini telah mendahului apa yang

terjadi pada masa Umm. Sehingga berpedoman dengan ini adalah

lebih utama, karena sandarannya adalah tindakan Nabi SAW. Oleh

karena itu, Ali kembali kepada pendapat ini, dan dia

memberlakukannya pad.i masa Utsman dengan dihadiri oleh Utsman

dan sahabat lainnya di antaranya adalah Abdullah bin Ja'far yang

pemah melakukan eksekusi (yakni melaksanakan perintah pemukulan)

secara langsung dan AI Hasan bin Ali. Jika sikap diamnya mereka

dianggap sebagai rjma', maka yang terakhir inilah yang lebih layak

untuk diunggulkan

Mereka )rang membolehkan menambah jumlah tersebut

berdasarkan pada tarnbatran yang pernah diberlakukan pada masa

Umar. Di antara mereka ada yang menanggapi tentang jumlah yang

40, bahwa orang yang dipukul pada saat itu adalah seorang budak
(harnba sahaya). Tapi tanggapan ini sangat jauh, maka
kemungkinannya ada dua, yaitu bisa sebagai hukuman yang

ditetapkan atau sebagai ta'zir.

Mereka yang membolehkan menambah lebih 80 kali sebagai

ta'zir berpedoman dengan hadits yang telah dikemukakan pada

pembahasan tentang puasa, bahwa Umar pemah menghukum seorang
pe,nninum khamer di siang bulan Ramadhan, kemudian dia
membuangnya ke Syam. Juga, berpedoman dengan riwayat yang

diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah, bahwa Ali pernah mencambuk
An-Najasyi sang penyair sebanyak 80 kali, kemudian paginya dia
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mencambuknya 20 kali karena pelanggaran minum lifiamer itu
dilakukan pada bulan Ramadhan. Pembahasan tentang bolehnya

memadukan had dan ta'zir akan dikemukakan pada pembahasan

tentang pengasingan pezrna.

Mereka yang berpendapat hukuman mati pada kali keempat

atau kelima berpedoman dengan hadits yang akan saya kemukakan

pada bab setelatrnya.

Telah terjadi ijma' tentang kepastian hukuman minum khamer

dan tidak adanya hukuman mati terhadapnya, sementara perbedaan

pendapat mengenai jumlah 40 dan 80 terus berlanjut. Itu khusus bagi

muslim yang merdeka, sedangkan orang kafir dzimmi tidak dihukum.

Satu riwayat dari Ahmad menyatakan bahwa orang dzimmi juga

dihukum, dan diriwayatkan juga darinya bahwa diberlalekannya

hukuman bagi orang dzimmi apabila mabuk. Yang benar menurut

mereka adalah seperti pendapat jumhur. Adapun budak (hamba

sahaya), maka hukumannya adalatr setengahnya dari itu, kecuali
menurut Abu Tsaur dan mayoritas ahli zhahir, mereka mengatakan,

batrwa dalam hal ini, orang merdeka dan hamba sahaya adalah sama,

tidak kurang dari 40. Demikian pendapat yang dinukil oleh Ibnu Abdil
Barr dan lainnya dari mereka, sementara itu Ibnu Hazm menyelisihi

mereka dan dia sependapat dengan jumhrn.

5. Dimakruhkan Melaknat Peminum Khamer yang dan Dia Tidak
Keluar dari Agama

F34;iu' ;; Ut* &)L:rLi,*rlat;.;f
j:. jnt Jyr'dzbi-ik t Lq ',A oei i' *p it*,,t o6
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G;fi 6 ,loit'"di ,e pt'u ,tr:,iw ,:,ii.o y. jL e'i y.,i-y

'i114 
" *,; 

,;";f .t ,p, *air, Jr'{tig i ;;
.{';,r, }' '**-

6780. Dari Umar bin Khaththab, bahwa seorang laki-laki di

masa Nabi sAw yang bernama Abdullah dijuluki himar (keledai),

suka membuat Rasulullah SAW tertawa dan Nabi SAW pemah

mencabuknya karena mingm llhamer. Lalu pada suatu hari dia

dihadapkan, maka beliau me,merintahkan lalu dia pun dipukul. Setelah

itu seorang laki-laki di antara yang hadir berkata, 'Ya Allatr, laknatlah

dia. Betapa seringnya dia dihadapkan." Maka Nabi SAW bersabda,

"Janganlah kalian melabtatnya. Demi Allah, yang alu tahu bahwa

dia mencintai Allah dan Rasul-Irlya."

,ylrza jG ,tttfq pt il? iu' ,l- Ut aj i,sGi;; d) I
na' o"ro .o..lt,cz tlc zcr,6. z l!c-'c',6it-Ii .*-* \1a'-,y VS Y \P- ,y VS 9Y.q-P- ,y ry

*\t .Jr,r ir, 'J6'.\'; itli'i G,lq.,")v ofir
:#t & pruJ,tt r'.r f;k,t ,p,i

6781. Dari Abu Hurairah, dia berkata, "seoiang pria mabuk

pernah dihadapkan kepada Nabi SAW, lalu beliau memerintahkan

agar dia dipukul, maka di antara kami ada yang memukulnya dengan

tangannya, di antara kami ada juga yang memukulnya dengan

sandalnya, dan di antara kami ada juga yang memukulnya dengan

pakaiannya. Setelah oftIng itu beranjak, seorang laki-laki berkata,

'Kenapa dia, semoga Atlah menghinakannya'. Maka Rasulullah SAW

bersabda, 'Jangantah lcalian menjadi penolong syetan terhadap

saudara kalian'."
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Keteransan lladits:

(Bab dimatcruhkan melalotat peminum lchamer dan dia tidak

lreluar dari agama). Imam But*lari mengisyaratkan untuk

mengompromikan arfiara kandungan hadits bab ini yang melarang

melaknat si pelaku dengan hadits yang terdapat pada bab pertama, I

|y"* :sj't:;St'qli- (TidaHah seorang peminum khamer meminum

lrhamer dan dia dalam keadaan beriman) yang maksudnya adalatt

menafikan kesempurnaan iman, dan tidak menyatakan bahwa si

pelaku keluar dari keimanan. Di sini, Imam Bukhari mengungkapkan

dengan bahasa "pemakrutran" unfuk mengisyaratkan bahwa larangan

beliau itu adalah littanziih3 (ebih baik ditinggalkan) sehingga tidak

melaknat orang yang layak dilaknat jika yang rnelaknat sekadar

memaksudkan celaan dan tidak memaksudkan makna asalnya, yaitu

menjauhkan dari rahmat Allah.

Jika yang melaknat memaksudkan makna asalnya, maka itu

diharamkan, apalagi terhadap orang yang tidak layak dilaknat, seperti

orang ini yang mencintai Allah dan Rasul-Nya, terlebih lagi setelah

dilaksanakarulya hukuman terhadapnya. Bahkan dianjurkan untuk

mendoakannya agar taubatnya diterima dan diampuni sebagaimana

yang telatr dikemukakan pada bab sebelumnya saat membatras hadits

Abu Hurairah, hadits kedua pada bab tersebut. Karena perincian ini,

dalam mencantumkan judul, Imam But*lari beralih dari "makruhnya

melaknat peminum k*ramer" kepada '?ang dimalauhkan". Dengan.

redaksi judul ini dia mengisyaratkan perinciannya. Dengan demikian,

tidak ada dalil yang melarang melaknat orang fasik secara mutlak.

Ada juga yang mengatakan, bahwa larangan melaknat itu

bersifat khusus karena dihadiri oleh Nabi sAw, agar si peminum

3 Karahah tanzihiyah adalah 6eninggalkannya lebih utama daripada

menge{akarmya (At Qamus aI Fiqhi); Syari'at mengaqjurkan unnrk

meninggalkannya secara pasti. Hukumnya, bila dikerjakan tidak berpahala dan tidak

pula berdosa, namun menyelisihi yang lebih utana (Ta',ifat wa Musthalahat

FiqhiWah); lebih dekat kepada halal(Mu'jam Lughah Al Fuqaha')'
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tidak menduga bahwa dirinya berhak dilaknat bila tidak ada

pengrngkaran itu, karena bisa saja syetan membisikkan ke dalam

hatinya sehingga menyebabkannya dia teperdaya. Itulah yang

diisyaratkan oleh sabdabeliau dalam hadits Abu Hurairah, islie ffk I
'fr| e iliilJr (Janganlah lcalian menjadi penolong syetan terhadap

saudara kalian). Ada juga yang mengatakan bahwa larangan itu

mutlak terhadap siapa pun yang telah dilaksanakan hukuman padanya,

karena pelaksanaan hukuman itu menghapuskan dosa tersebut. ada

juga yang mengatakan bahwa larangan itu mutlak terhadap orang yang

tergelincir, dan dibolehkan secira mutlak terhadap orang yang terang-

terangan (melakukan kemaksiatannya)

Ibnu Al Manayyar meluruskan, bahwa larangan itu mutlak

terhadap orang tertentu, dan dibolehkan terhadap orang yang tidak

ditentukan.a Karena hal itu akan menjadi teguran keras bagi orang

tidak ditentukan sehingga tidak mengulangi lagr perbuatannya,

sedangkan bagi orang tertentu akan menyakitinya dan menjadi celaan

baginya, padahal menyakiti muslim adalah dilarang.

Mereka yang membolehkan melaknat orang tertentu berdali,

bahwa Nabi SAW melaknat orang yang berhak dilaknat, sehingga

orang tertentu dan yang tidak ditentukan menjadi sama. Kemudian

disanggah, bahwa orang tertentu berhak dilaknat dengan bentuk yang

samar. Seandainya dibolehkan melaknatnya sebelum hukuman, maka

laknat itu akan terus berlanjut hingga setelah dilaksanakannya

hukuman, sebagaimana halnya pengasingan setelatr pelaksanaan

hukuman cambuk tidak gugur. Selain itu, bagian untuk orang yang

tidak ditentukan menjadi hukuman.

An-Nawawi dalam klttab Al Adzknr berkata, "Mendoakan

n Orang tertentu (mu'ayyan) rnaksudnya adalah dengan menyebutkan atau

menunjullcan oranguya, misalnya: "semoga Allah menghinakanmu", "semoga Allah

menghinakan fulan'' dsb. Adapun orang yang tidak ditenhrkan (ghairu mu'ayyan)

adalah tanpa menyebutkan atau menunjukkan orangnya, misalnya: "semoga Allah

merendahkan para peminum l&amer" dsb.
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keburukan bagi orang tertentu yang melakukan suatu kemaksiatan,

maka zhahir hadits menyatakan bahwa itu tidak haram."

Sedangkan Al Ghazali mengisyaratkan bahwa itu haram.

Kemudian pada bab "Mendoakan Keburukan terhadap Orang-orang

Zhalim" setelah mengemukakan hadits-hadits shahih yang

membolehkannya dia berkata, Al Ghazali berkata, 'Makna laknat

adalah mendoakan keburukan bagi seseorang, termasuk bagi orang

zhalim, seperti semoga Allah tidak menyehatkan tubuhmu. Semua ini
te,rcela."

Yang lebih utama adalah mengartikan perkataan Al Ghazali

dengan yang .pertama. Sedangkan hadits-haditsnya memang

menunjukkan pembolehanny4 sebagaimana yang disebutkan oleh An-

Nawawi tentang perkataan Nabi SAW,'giLiJnt | (Kamu tidak akan

pernah bisa). Beliau menyabdakan itu kepada orang yang beliau

perintahkan, i!-:bt SS (Mat<anlah dengan tangan kananmu), lalu

orang itu menjawab,'#,-"il 1,ltcu tidak bisa'). Ini menunjulikan

bahwa seseorang boleh mendoakan keburukan kepada orang yang

menyelisihi hukum syar'i'. Selain itu, di sini ada kecenderungan

bolehnya melaknat sebelum pelaksanaan hukuman dan melarangnya

setelah pelaksanaan hukuman. Sedangkan yang diungkapkan oleh

lnam Bukhari mengindikasikan pelakratan terhadap orang yang

memiliki kriterianya tanpa menyebutkan namanya (tanpa menentukan

orangnya), sehingga dengan begitu telah dipadukan dua kemaslatratan.

Karena melaknat orang tertentu dan mendoakan keburukan baginya

bisa mendorongnya unfuk terus menerus melalcukan kemaksiatan atau

menjauhkannya dari diterimanya taubat.

Berbeda halnya bila itu diarahkan kepada yang memiliki

kriterianya (tanpa menyebutkan atau menu4jutt<an orangnya), karena

hal ini sebagai celaan dan teguran keras terhadap perbuatan itu dan

mendorong si peiaku untuk meninggalkannya. Hal ini dikuatkan oleli

adanya larangan mencerca budak perempuan yang berzina setelah dia
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dicambuk (dihukum atas pelanggarannya) sebagaimana yang akan

dikemukakan nanti. Dalam hai dibolehkannya melaknat orang

tertentu, guru kami, Al Imam Al Bulqini, berdalil dengan hadits yang

menyebutkan tentang perempuan yang diajak suaminya ke tempat

tidur namun dia menolak, maka malaikat melaknatnya hingga pagi.

Hadits ini terdapat dalam kitab Ash-Shahih. Sebagian ulama yang

pernah kami jumpai tidak berpendapat dalam masalah ini, karena yang

melaknatrya adalah malaikat. Ini mereka lakukan untuk berdalil

dengan hadits ini dalam membolehkan mengikuti mereka (malaikat)

dan pasrah. Padahal dalam hadits ini tidak ada penyebutan nama

(tidak menyebutkan orang tertentu). Pendapat yang dikatakan oleh

guru kami lebih kuat, karena malaikat adalah mairhluk yafig ma'shum

(terpelihara dari kesalatran), sedangkan mengikuti yang ma'sltum

memang disyariatkan, sementara yang dibahas adalah tentang

bolehnya melaknat orang tertenfu.

|-&"?s j lr *'&r oti '{) {p Xl' ,)* ,;t # ,P w;'oi
t1;,t-1- (Bahwa seorang laki-laki di masa Nabi SAW yang bernama

Abdullah dijuluki himar [keledad). Al Waqidi menyebutkan di dalam

l<ttab At Maghazi pada pembahasan tentang perang Khaibar: Dari

Abdul Hamid bin Ja'far, dari ayahnya, dia berkata: fre- d'Yit
tA / 'i!.dt (Dan di dalam benteng Ash-Sha'b bin Ma'adz didapati)

lalu dia menyebutkan apa yang terdapat di dalamnya seperti pakaian

dan sebagainya, hingga dia berkat a, ',H )r.'tafi ,?t.l"l$ 
'*'0'6:'l

)t;2Sr i' t+ J ,Sji--,Et ;;,lt *. (Dan guci-guci khamer lalu

ditumpahlran. Saat itu seorang laki-laki minum dari khamer tersebut,

yaitu yang beFnama Abdullah Al Himar). Maksudnya, nama hewan

yang sudah dikenal. Dalam hadits bab ini disebutkan bahwa yang

pertama adalah namanya, sedangkan yang keduanya adalah

julukannya

Ibnu Abdil Barr menyatakan, bahwa boleh jadi laki-laki
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tersebut adalah Ibnu An-Nu'aim yang tidak disebutkan namanya

dalam hadits Uqbah bin Al Harits menyebutkan tentang biografi An-

Nu'aiman, ht ,P nht l:.6 ,!tF ,)'a:Q:y;y n uei ,til.tb :l'q) o'g

'S;"t *, (pi" adalah seorang laki-laki yang shalih dan mempunyai

anak laki-laki yang gemdr minum [khamerJ, lalu Nabi SAW

mencambuknyo). Berdasarkan'ini, maka An-Nu'aiman dan anakny4

Abdullah, pernah dicarnbuk karena minum khamer. Hal ini dikuatkan

oleh riwayat yang diriwayatkan oleh Az-Zubair bin Bakkar yang

menceritakan tentang orang yang suka membuat Nabi SAW tertaw4

yaitu dari hadits Muhammad bin Amr bin Hazm, dia berkata: ot-?

4))t 
"r-W 

&) P to' & '4, nr€tit<i ,itlJt i*t- JA *#v:
,lS*. t'i itt'^, u; g rlti .,ar )r rtb o ;r;"'d.ar'ti# r9'>( ;i;;t
ii';",r:t?o' L.?." ,3y |F t ,','u: *vitt & i' J?i i ,Sut .?rt'.tA @i

Madinah ada seorang laki-laki yang sulm minum khamer. Lalu dia

dihadapkan kepada Nabi SAW, lalu beliau memulatlnya dengan

sandal dan memerintahlan para sahabatnya agar memulculnya

dengan sandal mereka dan melemparlan tanah kepadanya. Ketika hal

itu sering dilalatlcannya, seorang laki-laki berlcata kepadanya,

"semoga Allah melalotatmu." Maka Rasulullah SAW berlmta

kepadanya, "Janganlah kau berbuat begttu, karena sesungguhnya dia

mencintai Allah dan Rasul-Nya.')

Adapun hadits Uqbah, memiliki perbedaan redaksi dari para

penukiinya, apakah yang minum itu An-Nu'aiman atau Ibnu An-

Nu'aiman. Yang benar adalah An-Nu'aiman, yaitu yang tidak

disebutkan di sini, karena kisah Abdullah terjadi pada saat perang

Khaibar, yaitu lebih dulu daripada kisah An-Nu'aiman. Karena Uqbah

bin A1 Harits termasuk orang-orang yang memeluk Islam pada saat

penaklukan Makkah, sedangkan penaklukan Makkah terjadi sekitar 20

bulan setelah perang Khaibar. Yang lebih mendekati, bahwa dialah

yang disebut dalam hadits Abdurrahman bin Azhar, karena Uqbah bin
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Al Harits terrnasuk orang-orang yang menyaksikarurya dari kalangan

orang-orang yang memeluk Islam pada saat penaklukan Makkah.

Namirn dalam haditsnya disebutkan, bahwa An-Nu'aiman dipukul di

dalam rumah, sedangkan dalam hadits Abdunahman bin Azhar

disebutkan, bahwa ketika dia dihadapkan, Nabi sAw sedang

menerima orangnya Khalid bin Walid.

Kesimpulan dari penyatuan hadits ini, bahwa dia menyebut

tempatnya Khalid sebagai rumah. Tampalarya, itu adalah rumah bulu

(tenda). Jika demikian, maka dialah yang disebutkan dalam hadits

Abu Hurairah, karena untuk masing-masing dari keduanya Nabi SAW

mengatakan kepada para sahab""* t:jll;. lCetolah dia), seperti yang

telatr dikemukakan tadi.

'nt;tn;i;hr &itir-.; |!"A-o'33 lota suka membuat

Rasulullah SAW tertawa). Maksudnya, mengatakan atau berbuat

sesuatu yang membuat beliau tertawa. Abu Ya'la meriwayatk* dT
jalur Hisyam bin Sa'ad, danZafibin Aslam dengan sanad bab ini, 

''ri

hadiah trendi berisikan mentega dan madu kepada Rasulullah sAW.

Tiba-tiba pemiliknya fitalani pemilik barang tersebutf datang

menagihnya, mala dia [HimarJ menghadapkannya kepada Nabi SAW,

lalu [HimarJ berknta, "Beikanlah kepada orang ini barangnya."

Nabi SAW hanya tersenlrum dan memerintahkan agar memberikan

[itu kepadanyaD.Dalam hadits Muhammad bin Amr bin Hazm,

setelah redaksi, 'r[;;t&t L.Zr- (Dia mencintai Allah dan Rasul-Nya),

disebutkan, J?i{-:,)ui;E j ,* a*t,ririr* $-*Jt Jyflu-t osi

::J:;5 ;oAr ue ybi ,iui .*.iEi:** +oiE ,i'i .u u-'6;i r.ii .irr

FATIII'L BAARI _ 67



yrryu. j,l;:tu;ai .e*A ,15"#r ,!.il$ J to* tidak pernah

masuk ke Madinah kecuali membeli sesuatu darinya, kemudian dia

datang lalu berlmta, "Wahai Rasulullah, aku hadiahkan ini

untulcmu," Tiba-tiba pemililorya datang meminta harganya, makn dia

[HimarJ menghadapkan orang itu lalu berkata, "Berilcanlah

harganya kepada orang ini." Beliau bertanya, "Bukankah engknu

telah menghadiahkannya kepadalafi" Dia menjawab, "Bukan

mililrlu." Beliau pun tertawa dan memerintahkan sahabatnya untuk

membayar harganya).

hilah yang menguatkan batrwa orang yang disebutkan

biografinya tersebut dan An-Nu'aiman adalah orang yang sama.

,arj:Jr e6J,;-ti lNoOi SAW pernah mencambulcnya lmrena

minum khamer). Maksudnya, karena meminum minuman yang

memabukkan. Dalam riwayat Ma'mar dai Zaid bin Aslam dengan

sanadini yang dikemukakan Abdurrazzaq disebutkan , 'qPfr Fiej
?t:;'e4)|'r# yrG.i j ,"s,i y.Gj j ,:*; ,'rgj i f,t-i'1Ar (seorang

laki-taki yang telah minum khamer pernah dihadapkan lalu dia

dihulatm. Kemudian dia dihadapl<an lalu dia dihulcum lagi. Lalu dia

dihadapkan lantas dihulcum lagi. Setelah rtu dia dihadapknn lalu

dihulam hingga empat l(ali).
.., . tJi- \gp (t"t" pada suatu hari dia dihadapkan). Sufyan

kemudian menyebutkan dari A1 waqidi tentang hari dimana dia

dihadapkan dan minuman yang diminumnya. Dalam riwayatnya

disebutkan , t's\+ rj;Jr ,i \ gi 'S tt si (Dia pernah dihadapkan

beberapa knli karena minum khamer).

# y ;61Uatca beliau memerintahkan, lalu dia pun dipulatt).

Dalam riwayat Al Waqidi disebutkan, )4u4 FrrU (Beliau

kemudian memerintahkan lalu dia pun dipulail dengan sanda[).

Berdasarkan riwayat ini, maka makna 't$i adalahi$q'qbt t? aP
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(dipukul dengan pukulan yang mengenai kulitnya). Dari sini juga

dapat disimpulkan bahwa dia adalah orang yang disebutkan dalam

hadits Anas yang disebutkan pada bab pertama.

l';-jilt',H ,Fi lt.j 6eorang laki-laki di antara yang haclir

berkata). Saya tidak melihat penyebutan nama laki-laki ini. Dalam

riwayat Ma'mar tadi disebutk un, 'pi;1 {p }r }b 1, + |ij'Jui
(Lalu seorang laki-laki yang ada di hadapan Nabi SAW berkata).

Kemudian saya melihat bahwa namanya disebutkan dalam riwayat Al
Waqidi, *',lul (Lalu (Jmar berlcata).

\ AF- $ rt 6 (Betapa seringnya dia dihadapkan). Dalam

riwayat Al Waqidi disebutkan,'q:H-G (Dia dipukut).Dalam riwayat

Ma'mar disebutkan, Ljli 6 rt q ,r:H6';ti 6 (Betapa seringnya

dia minum, dan betapa seingnya dia dipulail).

tridi 1 (Janganlah tralian melaknatnya). Dalam riwayat Al

Waqidi disebutkan,'r-lb Li- $ii | (Janganlah kau lakulcan itu wahai

tJmar). Riwayat ini dijadikan alasan oleh mereka yang berpendapat

bahwa kedua kisah itu adalah kisah yang sama. Tapi pendapat ini
tidak tepat, seperti yang telah saya jelas mengenai perbedaan waktu
te{adinya. Selain itu, bisa dipadukan dengan kesimpulan bahwa
peristiwa itu dialami oleh An-Nu'aiman dan Ibnu An-Nu'aiman, dan

batrwa namanya adalah Abdullah yang dijuluki Himar.

'i,n:":i&r t--g"- ,--!t'** U iitry (Demi Allah, yang alat tahu

sesungguhnya dia mencintai Allah dan Rasul-Nya), Demikian redaksi
yang dicantumkan pada riwayat mayoritas, Vartu i-ft, sedangkan

menurut riwayat Ibnu As-Sakan boleh dibaca 'a.3 atati-.fl. SeUagian

mereka mengatakan bahwa riwayat ini dibaca L-f, dengan anggapan

balrwa L; di sini adalah nafiyah (partikel yang berfungsi menafikan)
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yang mengantarkan makna kepada lawannya ftebalikannya)-

Seorang pensyarah btab Al Mashabifu merincikan secara

detail, dia berkata, "6 adalah maushulah, se,m€ntara o! beserta ism dart

lrhabar-nya memerankan kedua maful dat:.'€Jl? karena mencakup

manshub dan manshub ilaih. Kata ganti pada kata iJl temuai kepada

maushul, sedangkan maushul beserta shilah-tya addah fthabar

mubtada'yang tidak disebutkan. Pertiraannya adalalL t '.li g$ $
(dia yang aku ketahur. Redaksi ini b€rada dalam jawab qasam

(penimpal kata sumpah 1lalmi |ti)."
Ath-Thaibi berkata" '?erincian ini terkesan fanatik.-

Sementara itu, penulis kitab Al Mathali' berkata, 6't '^ adalatr

maushulah, dan i-\ aAabh mubtada'. Ada juga yang mengatakan'

batrwa ffi sebagai oUj"t dari t-lJi.-

Ath-Thaibi juga berkata, 'Berrdasarkan hal ini, 6aka '{'l?
bermakna aku tahu dan if1adalah khabar maushul-"

Abu Al Baqa' dalam ]kltab frab Al Jam'berkata, "u sdalxfu

tambahan, maksudnya adalah, 'fr'u4o iiti lOemi Allah, alat tahu

bahwa dia).- Dengan anggapan ini, maka hamzah-nya dibaca dengan

harakatfathah.

Dia berkata, "Bisa iuga maful-nya dibuang- Maksudnya, l-;
i,* *'t* atarti; *i',r't?6 (ah,tidakmengetahui keburukan

padanya).Kemudian memulai lagi redaksinya dengan mengatakan, 'd1

'i'*,r:tir' Lg"- (Sesungguhnya dia mencintai Allah dan Rasul-Nya)."

Dinukil dari riwayat Ibnu As-Sakan, bahwa huruf ta'-Irya

diberi harakat fathah yang ditujukan gntuk kata ganti orang kedua

tunggal (yakni 'cjj.y [engkau tatruD.Dengan demikian maka huruf
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hamzah-nyabisa dibaca lasrah (yakni ti) atatfathah (yal<mr.-f;. fiU
dengan harakat kasrah berarti sebagai jawab qasam (penimpal kata

sumpah tyakni 1'r]), sedangkan dengan harakatfathahberxti sebagai

maful dafl ?-1*. Ada juga yang mengatakan, bahwa U adalah

tarnbahan yang berfungsi sebagai penegas, perkiraannya adalah, lt-ii
i:!p (sungguh engkau telah mengetahui).

Saya (Ibnu Hajar) katakan, di dalam latab Al Mathli' telah

dikemukakan, bahwa sebagian riwayat mencantumkan,l* O it;t
(Demi Allah, sungguh engkau telah mengetahui). Dengan demikian

maka}rtxrfi hamzah-nyadrbacafathah(yah'niS.f emungkinan juga

bahwa t-l adalah mashdariyah danhuruf hamzah Ll dibaca kasrah

karena sebagaijawab qasam (pe,nimpal kata sumpah).

Ath-Thaibi berkata, "Menetapkan U sebagai nafiyah adalatr

lebih tepat, karena kelaziman kata sumpah adalatr ditimpali dengan

had an-nafi (partikel penafi), L1 
"tru 

lam (seperti lrii) berbeda dengan

maushulah. Selain itu, redaksi kalimat sumpah ini dikemukakan

sebagai penegasan makna penafian yang dinyatakan untuk

me,ngingkari."

Ini dikuatkan oleh redaksi riwayat ini yang dicantumkan dalam

krtab Syarh As-Sunnah,iLi'fi"1t'*lo r; Ari (Demi Allah alqt tidak

tahu lrecttali dia mengatakan). Maka makna pembatasan ty**i lt)
pada riwayat ini setara dengan hg*f ra' khithab pada riwayat lainnya

)ang me,ngandung maksud menambahkan pengrngkaran terhadap

orang yang diajak berbicara.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, disebutkan dalam riwayat Abu
Dzar dari Al Kasymihani seperti riwayat yang disandarkan kepada

htab Syarh As-Sunnah. Disebutkan dalam riwayat Al Isma'ili dari

jalur Abu Ztx'ah Ar-Razi, dari Yahya bin Bukair, Bffitryo Imam
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Bulfiari, 'i:*;':3ur t-af 'at1'c.ltp o lri (Demi Allah yang alat tahu

bahwa dia sungguh mencintai Allah dan Rasul-Nya). De,ngan

'demikian benarlah bahwa t-l ini adalah tambahan dan sebagai zharf,

maksudnya adalah sejauh yang aku ketahui- Dalam riwayat Ma'mar

dan Al Waqidi disebutkan,'i;:t;t&tL+, Ji! {Xorro, sesungguhnya

dia mencintai Allah dan Rasul-Nya). Demikian juga dalam riwayat

Muhammad bin Amr bin Hazm, dan tidak ada kerumintan padanya

karena sebagai illah (alasarr)untuk ungkapaq # i rya 1 (Janganlah

englrau lalailran itu, walui Umar).

Pelaiaran vans dapat diambil:

1. Seseorang boleh memberikan jutukan (getar). Penjelasannya

telah dikemukakan pada pembahasan tentang Adab (etika). Di
sini dimaknai bahwa dia (yakni onmg yang dijuluki Himar)

tidak membenci julukan itu, atau pe,lryebutan julukan ini untuk

membedakannya dari yang lain karena banyatnya orang yang

bernama Abdullah, atau karena dia sering dihadapkan akibat

melakukan perbuatan tersebut maka 6ia dinisbatkan kepada

kedunguan, maka diberikan kepadanya sebutan sesuatu yang

berkarakter demikian agar me,rasa jera

2. Hadits ini adalah sanggatran terhadry orang yang menyatakan

batrwa pelaku dosa besar adalah kafir. Karena ada larangan

melaknatnya dan perintah untuk mendoakan kebaikan baginya.

3. Tidak ada kontradiksi antara melanggar larangan dan tetapnya

mencintai Allah dan Rasul-Nya di.dalam hati si pelaku (si

pelanggar larangan), karena Nabi SAW mengabarkan, bahwa

orang tersebut mencintai Allah dan Rasul-Nya kendatipun dia

melakukan perbuatan tersebut.

4. Orang yang berulang kali melakukan kemaksiatan tidak

dicabut darinya kecintaan terhad4p Allah dan Rasul-Nya. Dari
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sini dapat disimpulkan penegasan yang telah dikemukakan,

bahwa penafian keimanan dari peminum khamer bukan berarti

hilangnl,z keimanan secara total, akan tetapi penafian

kesempurnaan iman sebagaimana yang telah dipaparkan.

Kemungkinan juga bertahannya cinta kepada Allah dan Rasul-

Nya di dalam hati pelaku maksiat terkait dengan penyelasan

karena terjerumus ke dalam kemaksiatan dan telah

dilaksanakannya hukuman terhadapnya sehingga

menghapuskan dosa tersebut. Lain halnya dengan orang yang

tidak demikian, karena dengan terus menerus mengulangi dosa

dikhawatirkan hatinya akan ditutup sehingga kecintaan itu pun

sirna darinya.

5. Hadits ini menunjukkan dihapusnya perintah untuk membunuh

(menghukum mati) peminum khamer yang telah

mengulanginya hingga empat atau lima kali. Ibnu Abdil Barr

menyebutkan bahwa dia pernah dihadapkan lebih dari lima

puluh kali. Perintah yang menghapusnya dinukil oleh Imam

Syaf i dalam riwayat Harmalah darinya, dan juga oleh Abu

Daud, Ahmad, An-Nasa'i, Ad-Darimi, Ibnu Al Mundzir dan

dia menilainya shahih, serta Ibnu Hibban.s Semuanya

meriwayatkan dari jalur Abu Salamah bin Abdirrahman, dari

Abu Hurairah secara marflt', ,e:t;^J;ti'f*"it,i ettryA'f,*, til
6'#-t'# 

'if Fj ,i\Lrrtt -# tit j grro dia mabuk maka

pulaillah dia, kemudian jika dia mabuk lagi maka pukullah dia,

kemudian jika dia mabuk makn pukullah dia, kemudian jika

dia mabuk lagi maka bunuhlah dia). Pada sebagian redaksi

mereka disebutkan, i-7jL t';.?,6 (Maka penggallah lehernya).

Ada jalur periwayatan lainnya dari Abu Hurairah yang

diriwayatkan oleh Abdunazzaq, Ahmad, At-Tirmidzi secara

mua'allaq dan An-Nasa'i, semuanya dari riwayat Suhail bin

s Pada sebagian naskah dicantumkan, "Dan dinilai shahih oleh Al Hakim."
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Abu Shalih, dari ayahnya, darinya, dengan redaksi, gi.; ri1

ei6ti a-*'rrlt ti.-,-l s$ ,# FiUU (Jilm mereka miinum

khamer makn pulatllah mereka tiga kali, dan jika merelca

minum keempat kalinya maka bunuhlah mereka)- Selain itu,

diriwayatkan dari Ashim bin Bahdalah, dari Abu Shalih, lalu

Abu Bakar bin Ayyasy mengatakan dariny4 dari Abu Shalih,

dari Abu Sa'd. Demikian redaksi yang diriwayatkan oleh Ibnu

Hibban dari riwayat Utsman bin Abi Syaibah, dari Abu Bakar.

At-Tirmidzi pun meriwayatkan dari Abu Kuraib darinya, dia

berkata, "Dari Muawiyah" sebagai ganti "Abu Sa'id". hilatr

riwayat yang terpelihara.

Demikian juga yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari riwayat

Aban A1 Aththar darinya, dan diperkuat oleh riwayat Ats-Tsauri,

Syaiban bin Abdunahman dan lainnya dari Ashim. Redaksi Ats-

Tsauri dari Ashim ,'u-Li| f;.-*ti brt:)t al o1 j (Kemudian jilm dia

minum keempat kalinya maka penggallah lehernya)- Disebutkan

dalam riwayat Aban yang diriwayatkan oleh Abu Daud, ti-,-A4e

eit+t, (Kemudianiikn mereka minum maka pulcultah merekn) tiga

kali setelah yang pertama, kemudian mengatakan, p#*i 4i.1,"tt11litra

merekn minum lagi maka bunuhlah mereka). Kemudian Abu Daud

mengemukakan dari jalur Humaid bin Yazid, dari Nafi', dari Ibnu

umar, dia berkata ,'ot_F! w.f 'ot f :zj.ar;Jt e'JrS'^#b (Dan alat kira

beliau mengatakan pada kali yang kelima, "Kemudian iikn dia

meminumnya lagi maka bunuhlah dia")- Dia berkata, 'Demikian juga

dalam hadits Ghuthaif, yaitu pada kali yang kelima."

Abu Daud berkata, "Dalam riwayat Umar bin Abu Salamalt

dai ayahnya dan Suhail bin Abi Shalih, dari ayahny4 keduanya

meriwayatkan dari Abu Hurairah,l-,'1|t 4 (Pada kaliyang keempat).

Dalam riwayat Ibnu Abi Nu'aim dari Ibnu Umar pun disebutkan

redaksi serupa. Demikian juga dalam riwayat Abdullah bin Amr bin
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Al Ash dan Asy-Syarid. Sementara dalam riwayat Muawiyah

disebutkan, 6#t-i zr.t:)t \1ff-6' ,A ttb bt) (Jika dia mengulangi ketiga

kali atau keempat kalinya, maka bunuhlah dia). Setelah meriwayatkan

hadits ini At-Tirmidzi berkata, "Pada bab ini ada juga riwayat dari

Abu Hurairah, Asy-Syarid, Syurahbil bin Aus, Abu Ar-Ramda', Jarir

dan Abdullah bin Amr."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, saya telah menyebutkan hadits Abu

Hurairah, sedangkan hadits Asy-Syarid, yaitu Ibnu Aus Ats-Tsaqafi

diriwayatkan oleh Ahmad, Ad-Darimi, Ath-Thabarani dan dinilai

shahih oleh A1 Hakim, dengan redaksi, 'ri..Jti ari $y Qika dia

minum khamer maka pulailtah dia), lalu di bagian akhirnya

disebutkan , i]#J 4f)t tG ol I (Kemuatan jika dia mengulangi

keempat kalinya maka bunuhlah dia).

Adapun hadits Syurahbil, yaitu Al Kindi, diriwayatkan oleh

Ahmad, Al Hakim dan Ibnu Manduh dalam kitab Al Ma'rifah. Para
periwayatnya dinilai tsiqah, menyerupai riwayat yang sebelumnya dan

dinilai shahih oleh A1 Hakim dari jalur lainnya. Sedangkan Abu Ar-
Ramda', yaitu peserta perang Badar yang pindah ke Mesir,

diriwayatkan oleh Ath-Thabarani dan Ibnu Mandah, namun di dalam

sanad-nyaterdapat Ibnu Lahi'ah, redaksi haditsnya, *O ht ;* ,/t.;:1
'{.}i'^;t -:pl oiz4t}r e pt ?} €lu.;i su: (Bahwa Nabi

SA'.W rnemerintahknn orang yang minum khamer keempat kalinya

untuk dipenggal lehernya, maka lehernya pun dipenggat). lni
menunjukkan pemah diterapkan sebelum dihapuskan, dan ini adalah

bantahan bagi kalangan yang menyatakan belum pernah dilaksanakan.

Hadits Jarir diriwayatkan oleh Ath-Thabarani dan Al Hakim

dengan redaksi, oii-Jiti 't;;Sr af U (Barangsiapa minum khamer

maka pulatltah dia),dan di dalamnya disebutkan,'r,-#t Prt:jt etb o$

tJika dia mengulang keempat kalinya maka bunuhlah dia). Hadits

Abdullah bin Amr bin Al Ash diriwayatkan oleh Ahmad dan Al
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Hakim dari dua jalur darinya, masing-masing dari kedua riwayat ini
diperbincangkan. Disebutkan dalam riwayat Syahr bin Hausyab

darinya, 'r:1Jf,J tt'jt W.f 
'tty tlit" dia meminumnya keempat kalinya

makn bunuhlah dia).

Saya (Ibnu Hajar) katakan, kami juga meriwayatkannya dari

Abu Sa'id sebagaimana yang telah dikemukakan, dan dari Ibnu Umar.

An-Nasa'i dan Al Hakim meriwayatkannya dari riwayat Abdurrahman

bin Abi Nu'aim, dari Ibnu Umar dan dan sejumlah sahabat lainnya

yffirg menyerupai itu. Ath-Thabarani meriwayatkannya secara

maushul dari jalur Iyadh bin Uthail dari ayahnya, di dalamnya

disebutkan, e7.-,th)t n 4 (Pada knli yang kelima) sebagaimana yang

diisyaratkan oleh Abu Duad. Sedangkan At-Tirmidzi
meriwayatkannya secara mu'allaq, Al Bazzar, Imam Syafi'i, An-
Nasa'i dan Al Hakim secara maushul dari riwayat Muhammad bin A1

Munkadir, dari Jabir. A1 Baihaqi dan Al Khathib dalam krtab Al
Mubhamat meriwayatkannya dari dua jalur lainnya, dari Ibnu Al
Munkadir.

Dalarn riwayat Al Khathib disebutkan dengan redaksi, '&. Xt

Hakim mempunyai riwayat lainnya dari jalur Yazid bin Abi Kabsyah,

bahwa aku mendengar seorang laki-laki dari kalangan sahabat

menceritakan Abd (Al Malik) bin Marwan secara marfu' dengan

redaksi serupa, i:tl6'6 $;rlt etb t:1 j (Kemudian jika dia mengulangi

keempat kalinya maka bunuhlah dia). Selun itu, diriwayatkan oleh

Abdtxrazzaq dari Ma'mar, dari Ibnu Al Munkadir secara mursal, di

dalamnya disebutkan,&iei \t:it Jii.9r;*3r /urGj (Ibnu An-Nu'aiman

dihadaplrnn setelah empat kali, lalu beliau memulailnya).

Diriwayatkan juga oleh Ath-Thahawi dari riwayat Amr bin Al Harits

dari Ibnu Al Munkadir, bahwa telah sampai kapadanya.

Imam Syaf i, Abdurrazzaq dan Abu Daud meriwayatkannya

dari riwayat Az-Znhi, dari Qabishah bin Dzu'aib, dia berkata, 
'JLJ
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a-,-1ri1[i -iri ol Jt i|*o'Frt qf i :&i*p fu' ,u tnt J?t
'ai 

$ ,a*i af u e,Gj"j ,:o:riii'-,f ' hiA.6 ia .;ttiti tr1 e
u€3 /6t f 'rltel .e:tt*taf u *,t:jt e yrGj j ,e:.'i+t qf \5t y,

'z;u>) 
lnotulutlah SAW bersabda, "Barangsiapa minum khamer maka

pukullah dia" 
-hingga 

beliau bersabda- "kemudian jikn dia minum

lagi keempat kalinya maka bunuhlah dia." Lalu dia berkata,

"Kemudian seorang laki-laki yang telah minum khamer dihadapkan,

maka beliau pun memukulnya. Kemudian dia dihadapkan lagi karena

telah minum khamer, maka beliau pun memukul"ya. Kemudian dia

dihadapkan lagi karena telah minum khamer, makn beliau pun

memulailnya. Kemudian dia dihadapknn lagi keempat knlinya karena

telah minum khamer, maka beliau pun memulculnya. Dengan begitu

beliau telah menghapuskan hukuman mati [terhadap peminum

khamerJ dan itu sebagai rukhshah).

At-Tirmidzi menukilnya secara mu'allaq, lalu dia berkata,
* Az-Zrthri meriwayatkan. "

Al Khathib dalam l<Ltab Al Mubhamat meriwayatkan dari jalur

Muhammad bin Ishaq d?i Az-Zvhli, di dalamnya dia berkata, Gp
'"?i"ti 

Satl:i ip;*Jr ,stl ,?t:r'€tl f.*i ,it;# { ,Su;- )U\i'n f r.

;')'tit'q:,*Jltli3 got" seorang laki-laki dari kalangan Anshar yang

bernama Nu'aiman dihadapkan, makn beliau pun memulailnya

ftinggal empat kali. Kaum muslimin kemudian memandang bahwa

hulatman mati telah dihapus dan bahwa hukuman pulculan telah

diwajibkan).

Qabishah bin Dzu'aib adalah termasuk anak-anak sahabat

1'ang lahir di masa nabi SAW nirmun tidak pernah mendengar dari

beliau. Para periwayat hadits ini tsiqah kendati haditsnya mursal, tapi
ditopang oleh riwayat yang dinukil oleh Ath-Thahawi dari jalur Al
-{uza'I, dart Az-Zuhri, dia berkata, "Telah sampai kepadaku dari

Qabishah," namun ini ditentang oleh riwayat Ibnu Wahb dari Yunus,
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dari Az-zuhri, bahwa Qabishah menceritakan kepadanya, bahwa telah

sanrpai kepadanya dari Nabi SAW. hilah riwayat yang lebih shahih

karena Yunus lebih terpelihara untuk riwayat Az-Ztthli daripada A1

Auza'i.

Tampaknya, yang menyampaikan itu kepada Qabishah adalah

seoriurg sahabat, maka hadits ini memenuhi syarat Ash-Shahih, karenb

tidak diketahuinya sahabat tidak mencemari. Hadits ini juga memiliki

syahid yang diriwayatkan oleh Abdurazzaq dari Ma'mar,^dia berkata,

*-,;;-:6*t'\, e !ti:;tAJ i ,u)'t[ i;utlfCjr i\v.U:b
i\ij-n-tiii:r-jti\,1t e1r',ij j,'6ie:tiet ot1# (At* ceritat<an itu

kepada lbnu Al Munlcadir, lalu dia berknta, "Itu telah ditinggalkan.

Ibnu Nu',aiman pernah dihadapkan kepada Rasulullah sAW, lalu

beliau memulatlnya sampai tiga knli, kemudian dihadapknn lagi untuk

keempat kalinya, makn beliau pun memuhtlnya dan tidak

menambahnya.') Dalam hadits yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i

dari jalur Muhammad bin Ishaq, dari Ibn Al Munkadir disebutkan, p

rik-"/ia-;,rr1t Gqf nq,Y4;l;'t *1,' ,/- I'lr-l ,qfr,!rA

(Dari Jabir: Lalu seorang laki-laki dari knlangan knmi yang telah

minum lrhamer keempat knlinya dihadapknn kepada Rasulullah SAW,

namun beliau tidak membunuhnYa)-

Selain itu, dia meriwayatkannya dari jalur lainnya, dari

Muhammad bin Ishaq dengan redaksi, f.*i '* f;.pa za.t:)t'^b o$

'Siir t:liei",'i.sst'o1i3irJr ,sij ,?rit'$1 *, #; ll' & lt'lntt
'*.\'tt (Jitrn dia mengulangi lagi keempat kalinya, maka penggallah

lehernya. Lalu Rasulullah SAW memulailnya empat kali, makn kaum

muslimin memandang bahwa hulatman telah ditetapkan, dan bahwa

hukuman mati telah dihapus). Setelah meriwayatkan hadits ini Imam

Syaf i berkata, "Ilri yang tidak diperselisihkan oleh para ulama yang

aku kenal." Dia juga menyebutkannya dari Abu Az-Zubait secara

mursal, dan dia berkata, "Hadits-hadits yang menyebutkan tentang



hukuman mati bagi peminum khamer telah dihapus." Dia juga

meriwayatk dari riwayat Ibnu Abi Dzi'b, bahwa Ibnu Syihab

menceritakan kepadaku , 'q-ra,-ittti4 ?b)&i # il' .r,; 4, AJ

i-;iL lseorang peminum khamer dihadapkan kepada Nabi SAW, lalu

beliau memuhtlnya dan tidak memenggal lehernya).

At-Tirmidzi berkata, "Kami tidak mengetahui adanya

perbedaan pendapat mengenai ini di kalangan ulama, baik yang

datrulu maupun yang baru."

Dia juga berkat4 "Dan aku mendengar Muhammad berkata,

'Hadits Muawiyah mengenai ini lebih shahih, karena sebenarnya ini
adalah di awal perkara, kemudian setelah itu dihapus."

Di akhir kitab Al llal diaberkata, "Semua yang terdapat dalam

kitab ini telah diamalkan oleh para ulama kecuali hadits ini dan hadits

yang merrggabungkan dua shalat ketika tidak dalam keadaan

bepergian."

An-Nawawi mengomentari, "Berarti dia mengukuhkan

perkataan pada hadis bab ini tanpa yang lainnya."

Sementara itu Al Khaththabi lebih condong kepada

i penakwilan hadits ini yang memerintahkan membunuh, dia berkata,

[ "Kud*g perintah yang disertai ancaman tidak dimaksud untuk

I aiUertakukan, tetapi dimaksudkan untuk membuat takut dan hati-hati."
I
I femudian dia berkata, "Kemungkinan juga hukuman mati

I paaa pelanggaran kelima pernatr diwajibkan kemudian dihapus

I drng* terjadinya ijma' dari para imam."

I tedangkan Ibnu Al Mundzir berkata, 'Yang pernah

I diberlakukan terhadap orang yang minum kfiamer adalah dipukul dan

I dibuat jera, kemudian dihapus dengan perintah untuk dicambuk, lalu

I .;ika si pelaku mengulanginya lagi hingga empat kali maka dibunuh

I rdihukum mati), kemudian ini dihapus oleh hadits-hadits yang valid

I 

dan ijma' para ulama " 
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Saya (Ibnu Hajar) katakan, tampaknya, dia mengisyaratkan

sebagian ahli zhahir, karena dia telah menukil dari sebagian mereka,

sementara Ibnu Hazm dari mereka tetap bertahan, dan dia berdalil

bahwa tidak ada Uma', dia meriwayatkan hadits dari Musnad Al
Harits bin Abi Usamah yang diriwayatkannya dan diriwayatkan juga

oleh Imam Ahmad dari jalur A1 Hasan Al Bashri, dari Abdullah bin

Amr, banwa dia berkata, 
"ry i3 'J -6ti ,i "n Ht fib el h t, e.it

"ofi3 J'6'^31 | (Bawatran kepadalru laki-laki [yang telah minum

lrhamerJ, akan alru lal<sanakan hulatman kepadanya-hingga tiga kali

pelanggaran- Kemudian [iikn dial mabuk lagi lalu alru tidak

membunuhnya, maka alcu adalah pendusta.) Sanad-nya terputus,

karena A1 Hasan tidak pernah mendengar dari Abdullah bin Amr

sebagaimana yang dipastikan oleh Ibnu Al Madini dan lainnya, maka

ini tidak dapat dijadikan sebagai dalil.

Karena riwayat ini tidak shahih dari Abdullah bin Amr, maka

tidak ada lagi pedoman bagr yang menyangkal terjadinya dma' untuk

meninggalkan hukuman mati. Bahkan, sekalipun riwayat tadi benar

dari Abdullatr bin Amr, maka alasannya adalah hadits tentang

penghapus:umya belum sampai kepadanya, dan itu dianggap

gumaman yang tidak berarti. Selain itu, telah diriwayatkan dari

Abdullatr bin Amr yang lebih keras dari yang tadi. Sa'id bin Manshur

meriwayatkan dengan sanad yang lemah, dia berkata, "Seandainya

aku melihat seseorang minum khamer dan aku bisa membunuhnya,

pasti aku membunuhnya."

Adapun pendapat sebagian orang yang membela Ibnu Hazm,

maka sebenarnya dia menyangsikan hadits tentang penghapusan itu,

karena Muawiyah memeluk Islam setelah penaklukan Makkah,

sedangkan hadits-hadits lainnya yang menunjukkan penghapusuumya

secara jelas tidak ada yang mengindikasikan bahwa itu terjadi

setelahnya. Jbwabannya, Muawiyah memeluk Islam sebelum

penaklukan Makkah, dan ada juga yang mengatakan saat penaklukan,
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sementara kisah Ibnu An-Nu'aiman terjadi setelah itu, karena Uqbah

bin A1 Harits menyaksikan peristiwa itu, baik itu di Hunain atau pun

di Madinah. Jadi, dia memeluk Islaur pada saat penaklukan atau

Hunain. Kedatangan Uqbah ke Madinah dipastikan setelah

penaklukan Makkah, sehingga jelaslah perkara yang dinafikan oleh

orang tersebut (yang membela Ibnu Hazrn). Sebagian satrabat pun

telalr mengamalkan hadits penghapusan itu. Abdtrrazzaq
meriwayatkan dalam kttab Al Mushannaf dengan sanad lemah dari

Umar bin Khaththab, bahwa dia memukul Abu Mrhjan Ats-Tsaqafi

karena minum khamer sampai delapan kali. Dia juga meriwayatkan

hadits serupa dari Ibnu Sa'ad bin Abi Waqqash. Hammad bin Salamah

meriwayatkan dalam l<rtab Al Mushannaf dari jalw lainnya yang para

periwayafirya tsiqah, bahwa Umar pernah memukul Abu Mihjan

karena minum khamer sampai empat kali, kemudian Umar berkata,

'Engkau tidak bermoral." Maka Abu Mihjan berkata, "Karena engkau

telah menganggapku tidak bermoral, maka aku tidak akan

meminumnya lagi selamanya."

'& c,.j 1, * ,y,,'r# ot:b (Ati bin Abduttah bin Jafar

menceritakan'kepada kami). Dia dikenal dengan sebutan Ibnu A1

Madini.

e?'/6i,r*.*t * in' & 4, ,;.t (seorang pria mabuk

pernah dihadapkan kepada Nabi SAW, lalu beliau memerintahkan

agar dia dipulai). Dalam riwayat Al Mustamli disebutkan dengan

redaksi, 'd*l.iui lUatra beliau pun berdiri untuk memulculnya). hn

edal atr kekeliruan penulisan (penyalinan), karena telatr dikemukakan
pada bab sebelumnya dari jalur lainny4 dari Abu Dhamratr redaksi

png benar, yatfiiti.*!:Jui (Matra beliau pun bersabda, "Puhtllah

fra.')

Al Qurttrubi berkata, "secara tekstual, mengindikasikan batrwa

mabuk harus dikenakan hukuman, karena hurlfi fa' di sini berfungsi
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untuk menunjutkan alasan, seperti kalimat sahaa fa sajada (dia lupa,

maka dia pun sujud sahwi). Selain itu, di sini tidak diterangkan apakah

orang itu mabuk karena minum tuak anggur atau lainnya, dan tidak

juga dijelaskan apakah dia minum sedikit ataukah banyak."

tni juga sebagai dalil bagi jumhur terhadap ulama Kufah

mengenai perbedaan rinciannya. Penjelasan mengenai ini sudah

dipaparkan pada pembahasan tentang minuman.

6. Kondisi Iman Seseorang ketika Mencuri

:iL; *t P\t -* 4t * t;i:'?nt *;" f& q' f
';') ii,:; e btiltb4 13 ,b'i $i ,;.i ;b *lfJr o'1

''u'i
6782. Dari Ibnu Abbas RA, dari Nabi SAW, beliau bersabd4

*TidaHah seorang pezina ketikn berzina dia dalam keadaan beriman,

dan tidaklah seorang penduri mencuri ketilm mencuri dia dalam

lceadaan beriman."

Keteranean Hadits:

(Bab kondisi Iman seseorang ketika mencuri). Pada bab ini

Imam Bukhari menyebutkan hadits Ibnu Abbas yang menyerupai

hadits Abu Hurairah yang telah dikemukakan di permulaan

pembahasan tentang hudud, secara ringkas dan hanya menyebutkan

zina dan pencurian. Dalam riwayat Abu Dzar disebutkan, o;-Jl-lj:)

'O11)t (Dan tidaktah seseorang mencuri). Sedangkan dalam riwayat

yang lain tidak dicantumkan redaksi, '.ij(.Jt (Pencuri). Demikian juga

riwayat yang diriwayatkan oleh Al Isma',ili dari riwayat Amr bin Ali,
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gurunya Imam Bukhari dalam hal ini. Dia juga meriwayatkannya dari

jalur Ishaq bin Yusuf .!J Azraq, dari Al Fudhail bin Ghazwan dengan

sanad-tyadi dalamnya disebutkan , ,bl'it q.H',b i;Sr q);-it:

b:#'#t,#-1j (Dan tidaktah seseorang minum khamer t@til@

meminumnya dia dalam keadaan beriman, dan tidaklah seseorang

membunuh sedang dia dalam keadaan beriman).

Ikrimah berkata, rcr{ku pemah bertanya kepada Ibnu Abbas,

'Bagaimana keimanan dicabut darinya?' Dia menjawab, 'Begini. Jika

dia bertaubat, maka iman akan kembali kepadanya'."

Penjelasan tentang ini telah dipaparkan di awal pembahasaan

tentang hukuman"

7. Melaknat Pencuri BiIa Tidak Disebutkan

ort.Jt?nr ,*s,iu p; t'ijt *Ut ;f ,i;:; ,r) .r
t;tt **ii ju .;Y-& Sost'6;;-i ,i\i'e,A ajlt b-U

.e\t asGt W fi trir;k i!., rj c$-;At'e'fi;irj
6783. Dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda,

"Allah melaknat pencuri yang mencuri telur lalu tangannya dipotong,

dan yang mencuri tali lalu tangannya dipotong."

Al A'masy berkata, "Mereka memandang bahwa itu adalah

telur besi, sedangkan tali, mereka berpandangan bahwa di antara tali

itu ada yang (nilainya) sama dengan beberapa dirham."

Keteransan lladits:

(Bab melalotat pencuri bila tidak disebutkan). Maksudnya, bila

tidak ditentukan. hi mengisyaratkan penggabungan larangan
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melaknat penimum khamer yang telah ditentukan sebagaimana yang

telah dipaparkan dalam hadits bab ini.

Ibnu Baththal berkata, "Maksudnya, tidak selayaknya

menyebut atau menunjuk para pelaku kemaksiatan dan mengatakan

lalqat kepada mereka. Akan tetapi setaiknya cara melaknat mereka

dilakukan secara umum agar menjadi cercaan dan pencegah bagi

mereka, serta tidak ditujukan kepada individu tertentu agar tidak

berputus asa (dari ratrmat Allah). Jika ini yang dimaksud oleh Imam

Bukhari, maka itu tidak benar, karena Nabi SAW melarang melaknat

peminum khamer, dan beliau bersabda, "'.tAt z;q ti;. tt$*l {o bry.i 1

S {,lorgonlah knlian menolong syetan terhadapnya setelah hukuman

dilalcs anakan p ada diriny a)."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, penjelasannya telah dikemukakan.

Ad-Dawudi berkata, "Sabda beliau dalam hadits ini, llr ;;l
01(*Jr (Allah melalout pencuri), kemungkinan berfungsi sebagai

berita untuk membuat takut orang yang mendengarnya sehingga tidak

mencuri, dan kemungkinan juga sebagai doa."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, bisa juga tidak dimaksudkan

sebagai laknat yang sebenarnya, tapi sekadar untuk menakut-nakuti.

Ath-Thaibi berkata, "Boleh jadi yang dimaksud dengan laknat

di sini adalah kehinaan dan kenistaan. Seakan-akan dikatakan,
.Kaxena menggunakan sesuatu yang paling mulia untuk sesuatu yang

paling hina, maka Allah menghinakannya sehingga (tangannya)

dipotong'."

Iyadh berkata, "sebagian ulama membolehkan melaknat orang

tertentu sebelum dilaksanakannya ftad (hukuman), karena had adalah

kafarat. Namu1, ini tidak tepat karena adanya larangan melaknat

secara umum. Apabila larangan itu diartikan "melaknat orang

tertentu", maka itu lebih utama. Ada yang berpendapat bahwa laknat
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Nabi SAV/ terhadap para pelaku maksiat adalah sebagai peringatan

bagi mereka sebelum terjadinya laknat itu, dan apabila mereka telah

melakukannya, maka beliau memohonkan anpunan dan taubat bagi

mereka. Beliau melaknat orang yang membangkang untuk

mendidiknya karena perbuatan yang telah dilakgkannya, maka ini

tercakup dalam keumuman syarafiry4 dimana beliau bersabd4 'C'J
'dJr1')'rt-.Jfi- 'i {'W-bt ,1" <em memohon kepada Tuhanlcu agar

menjadikan lalmatlil sebagai penebus fdosal dan raltmat baginya)."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, hal ini telah dikemukakan pada

pembahasan sebelumnya, dan telah saya jelaskan bahwa itu terbatas

bagi orang yang tidak terus-menerus berbuat maksiat seperti yang

disebutkan dalam kitab Shahih Muslim.

i;:.i,fj f (Dari Abu Hurairaft). Disebutkan dalam riwaya{

Muhammad bin Al Husain dari Abu Al Hunain, dari Umar bin Hafsh,

gurunya Imam Bukhari, ;';:j 4',-.; (.4ku mendengar Abu

Hurairah). Demikian juga dalam riwayat Abdul Wahid bin Ziyad dari

Al A'masy, dari Abu Shalih, ;';--i 4'd,J (Alcu mendengar Abu

Hurairah). Riwayabrya akan dikemukakan tujuh bab setelatr ini, yaitu

pada bab "Pencuri yang Bertaubat".

Saya (Ibnu Hajar) katakan, Al A'masy tidak meriwayatkannya

sendirian, Abu Awanah meriwayatkannya dalam kitab Ash-Shahih

dari riwayat Abu Bakar bin Ayyasy, dari Abu Hushain, dari Abu

Shalih.

AU'& z;l$t $y- JsrlJrht d (Atlah melalmat penanri yang

mencuri telur lalu tangannya dipotong). Dalam riwayat Isa bin Yunus

dari Al A'masy yang diriwayatkan Imam Muslim dan Al Ismaili

disebutkan ,i:r-jJ{$':il- O;b;: e:t;-|r+3'r2i G? ol(Jitrn dia

mencuri telur tangannya dipotong, dan jika dia mencuri tali

tangannya dipotong).
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'ri.Jb\i lJ (Al A'masy berkata). Sanad riryayat iru maushul

dengan sanad tersebut.

ot|t;S (Mereka berpandangan). hka dibacayarauna artinya

mereka berpandangan, dan jika dibaca yurauna artinya mereka

menduga.

$9rli.'^fr (Bahwa itu adalah telur besi). Dalam riwayat A1

Kasymihani disebutkan dengan redaksi, $-*At'-uoT. (f aw b e s i) .

e\t 6ju-G W'rfi t:;;t:;S ',lari (Sedangknn tali, mereka

berpandangan bahwa di antara tali itu ada yang [nilainyal sama

dengan beberapa dirham). Dalam selain riwayat Abu Dzar disebutkan

dengan redaksi, ,Sii(setara dengan). Sebagian mereka mengingkari

ke-shahih-anny4 padahal yang benar, itu dibolehkan tapi untuk

jumlah yang sedikit.

Al Khaththabi berkata, '?enakwilan Al A'masy ini tidak

sesuai dengan hadits dan konteks redaksinya- Hal ini karena ungkapan

seperti yang terdapat dalam hadits ini tidak mempunyai pengertian

celaan, seperti Allah menghinakan fulan karena dia mencampakkan

dirinya untuk merusak hartanya yang berharga dan bernilai. Namun,

maksudnya adalah sebagai perumpamaan dengan sesuatu yang tidak

bernilai. hilah pengertian yang dikenal untuk redaksi semacam itu.

hti hadits ini dan penakwilannya adalah mencela pencurian,

menyandangnya sebagai perkara besar dan peringat akan keburukan

akibatnya, baik harta yang dicuri itu sedikit maupun banyak. Seperti

kalimat, sesungguhnya mencuri sesuatu yang remeh dan tidak

berharga, seperti telur rusak dan tali rapuh yang tidak ada nilainya.

Bila kebiasaan itu terus berlanjut, maka hal itu bisa mendorongnya

untuk melakukan pencurian yang lebih dari itu hingga kadamya

mencapai kadar yang mengharuskan potong tangan. lri terkesan

seakan-akan beliau mengatakan, 'Maka hendaklatr waspada terhadap

perbuatan ini dan selalu menjauhinya sebelum menjadi kebiasaan,
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agar selamat dari keburukan akibafirya'."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, Abu Muhammad bin Qutaibah

sudah lebih dulu mengemukakannya daripada Al Khathtabi, seperti

yang dituturkan oleh Ibnu Baththal, dia berkata, "Golongan Khawarij

berdalil dengan hadits ini ketika menyatakan bahwa hukuman potong

tangan harus diberlakukan baik untuk pencurian yang sedikit maupun

yang banyak. Namun itu bukan dalil bagi mereka dalam masalah ini,

karena ketika diturunkarurya ayat tersebut, Nabi SAW mengatakan

berdasarkan zhahir ayat, kemudian Allah memberitahunya, bahwa

hukuman potong tangan hanya bisa diterapkan untuk pencurian yang

minimal bemilai ll4 dinar. Dengan demikian, sabda beliau

menjelaskan bagran yang masih global, sehingga harus dijadikan

sebagai patokan."

Dia berkata, "Perkataan Al A'masy yang menyatakan bahwa

telur dalam hadits ini adalatr telur besi yang biasa digunakan dalam

perang, dan bahwa tali tersebut adalah tali perahu, maka ini adalah

penakwilan yang jauh, tidak bisa diterima oleh orang yang mengenal

kebenaran perkataan orang-orang Arab. Karena masing-masing dari

kedua benda itu nilainya mencapai beberapa dinar, dan redaksi ini
bukan dalam rangka menunjulikan sesuatu yang bemilai tinggi yang

dicuri oleh seorang pencuri (tapi sedang menunjukkan sesuatu yang

bernilai rendah). Selain itu, di antara kebiasaan orang-orang Arab dan

non Arab tidak mengatakan, 'semoga Allah mernburukkan si fulan

karena menyerahkan dirinya untuk dipukul akibat mengambil

permata, dan menyerahkan dirinya unfuk dihukum karena

mengkorupsi (dari harta rampasan perang yang belum dibagikan)

wadah berisi minyak wangl'. Tapi yang biasa dikatakan dalam kasus

semacam itu adalah, 'semoga Allah melaknatrya karena dia

memasrahkan dirinya untuk dipotong tangannya akibat (mencuri)

seutas tali yang rapuh, atau sehelai sorban yang sudah rusak'."

Saya melihat dalam kitab Gharib Al Hadits karya Ibnu

Qutaibah, 
refiku menghadiri majlis Yahya bin Aktsam di Makkah, lalu
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aku dapati dia berpendapat dengan penakwilan ini, dan menimbulkan

ketakjuban, sehingga dia kembali mengulangrnya. Sebenarnya, ini
tidak boleh."

Namun Abu Bakar Al Anbari .menanggapinya, dia berkata,

"Apa yang dinyatakan oleh Ibnu Qutaibah terhadap penakwilan hadits

tersebut bukanlah rya-apa, karena telur senjata bukanlah tanda

tingginya nilai sehingga disetarakan dengan mengambil permata dan

wadah minyak wangr yang nilainya bisa mencapai ribuan dinar, tetapi

bisa jadi telur besi itu dapat dibeli dengan harga yang tidak mencapai

kadar diwajibkannya potong tangan. Jadi, maksud hadits ini adalah si

pencuri mencampakkan dirinya untuk dipotong tangannya hanya

karena sesuatu yang tidak dibutuhkannya, karena telur besi itu adalah

senjata yang tidak dibutuhkan oleh seseorang. Kesimpulan maksud

hadits ini adalah bila seseorang mencuri barang yang bernilai tinggi
maka tangannya dipotong, dan bila mencuri barang yang tidak

berharga, maka tangannya pun dipotong. Seolatr-olah menunjukkan

kedunguannya dan kele,mahan pilihannya, karena dia menukar

tangannya dengan sesuatu yang tidak berharga atau pun yang

berharga."

Al Maziri berkata "sebagian orang menakwilan telur di dalam

hadits ini sebagai tehr besi, karena nilainya mencapai nishab potong

tangan. Sebagian lainrya memaknainya sebagai ungkapan hiperbola

untuk memperingatkan besarnya kerugian yang dapat diterima dan

remehnya barang yang dianrbil. Yang dimaksud dengan jenis telur dan

tali adalah benda yang kadarnya mencapai nishab."

Al Qurthubi berkata" 'Memaknainya sebagai pskanan
hiperbola serupa dengan pemaknaan sabda beliau SAW, *\, r;.U
Ltiu-Ul CAtg ji f*,X (Barangsiapa membangun sebuah masjid

karena Allah walaupun hanya seperti sarang burung...), karena

redaksi ini dimaknai sebagai ungkapan hiperbola, jika tidak maka

seperti yang diketahui bahwa sarang burung hanya sebesar tempat
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untuk mengerami telurnya, tentu saja itu tidak dapat dibayangkan

untuk menjadi masjid. Contoh lain yang serupa adalah, bersedekahlatr

kalian walaupun hanya dengan lcuku binatang yang dibakar. Padahal

itu tidak biasa disedekahkan. Masih banyak contoh lainnya."

Iyadh berkata, "Redaksi hadits ini tidak harus dimaknai bahwa

telur tersebut adalah telur besi dan tali tersebut adalah tali perahu,

karena benda seperti itu memiliki nilai. Inti redaksi hadits ini adalah

celaan terhadap orang yang mengambil sesuatu yang sedikit, dan juga

menunjukkan besarnya dampak tindakan itu terhadap diri si

pelakunya. Penakwilan yang benar adalah menganggap kecil barang

yang diambil dan menganggap besar perbuatannya, meskipun tidak

menyebabkan tangannya dipotong, namun hal itu bisa menyeretnya

kepada kebiasaan yang lebih besar. sebagian orang yang mendukung

menakwilan Al A'masy mengatakan, bahwa Nabi SAW mengatakan

itu ketika diturunkannya ayat tentang hukum potong tangan sebelum

adanya penjelasan tentang nishab hukum potong tangan."

Ibnu Abi Syaibatr meriwayatkan dari Hatim bin Ismail, dari

Ja'far bin Muhammad, dari ayaltnya, dari Ali, bahwa dia memotong

mencapai ll4 dinar. Para periwayatrrya tsiqah namun sanad-nya

terputus. Kemungkinan riwayat inilah yang menjadi sandaran

penakwilan yang diisyaratkan oleh Al A'masy.

Sebagian orang mengatakan, bahwa secara bahasa kata al

baidhah (telur) digunakan sebagai ungkapan hiperbola ketika ingin

memuji dan mencela. contoh yang pertama, fulaan baidhatul balad

(si fulan adalah telurnya negeri ini). Maksudnya, dia merupakan satu-

satunya orang yang terpandang di negeri ini. Demikian juga dalam hal

sebaliknya ketika hendak mencela. Contoh lairurya adalah perkataan

saudara perempuan Amr bin Abd Wudd ketika Ali membuntrh

saudaranya saat perang Khandaq

, i\;- \ ';; ilttr,6J

tangan seorang pencuri karena mencuri telur besi yang harganya
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Akan tetapi dia dibunuh oleh orang yang tidak tercela

orang yang dulunya dijuluki telur negeri

Adapun bentuk celaan adalah ucapan seseorang terhadap suatu

kaum,
1.2 t-...bla .r.."'zi .t'. I!,,,.! 1.

1r;lr 
.'q. "i:o .,r1,ri.rj U'€J,1q'oi r* ;n

Qudha'ah menolak menampakJran nasab kepada kalian,

lrarena lreduanya adalah anakNizar 
111entara 

lcalian adalah telurnya

negen lnt

Ada yang mengatakan batrwa untuk yang bermakna pujian,

baidhatul qaumi (telumya kaum). Maksudnya, orang-orang yang adil

dan pilihan diantara mereka. Sedangkan ungkapan, baidhatussinaam

(telurnya punuk). Maksudnya, lemaknya. Manakala kata al baidhah

digunakan untuk kalimat yang mengandung kedua maknanya, maka

arti perumpamaimnya menjadi sangat bagus, sehingga seolah-olah

beliau berkata, "Mencuri banyak maupun sedikit maka pelakunya

dipotong tangannya." Karena mungkin ada anggapan bahwa hukuman

itu hanya berlaku bagt yang mencuri dalam jumlah yang banyak,

sedangkan yang sedikit tidak.

Kata al habl (tali), seringkali digunakan untuk

mengungkapkan sesuafu yang remeh, seperti kalimat, maa taraka

fulaan iqaalan, wa laa dzahaba min fulaan iqaalun (si fulan tidak

meninggalkan tali kekang, dan tidak ada tali kekang pun yang luput

dari si fulan). Seolah-olah maksudnya adalah bila dia terbiasa

mencuri, maka dia tidak bisa lagr membedakan barang berharga dan

barang tidak berharga. Selain itu, penghinzum yang disandangnya

karena dipotong tangannya tidak sama dengan barang yang dicurinya

walaupun nilainya besar. hilah yang diisyaratkan oleh Al Qadhi

Abdul Wahhab dengan perkataannya,

,sr$t z:s-.i;6 lrir tv' \&t')L attl ,At atu
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Memelihara anggota tubuh adalah yang paling mahal, sedangkan

yang paling murah

adalah memelihara harta. Karena itu, pahamilah hilcrnah dari Sang

Pencipta

Ini sebagai sanggahan terhadap perkataan Al Ma'arri,
c, t 

'
,6-: i) G"c.;yt riJ( 11 U.>j )tb'b ul, t-

Tangan harus ditebus dengan lima ratus dinar,

tapi mengapa bisa dipotong hanya karena seperempat dinar

Masalah ini akan dipaparkan pada bab "Mencuri".

8. Hukuman adalah Kafarat

,)L\t,*Ut+& ,i$ ^*?nt e, -ilt j);t$ *
t;f \i \* lrrff f \'bi Jb €AG. :,Sr- ut; ,f *)
;) .t" ,-k i?:tt'& j't o; .tits q1i r+ lit .rt!;'t'1,1* U; u ,-.'G:t';i ,'^{tk te *'13I * U; ,y ,."bf

.i* ie "r;, tt i i* u\ * br i p
6784.Dari Ubadah bin Ash-Shamit RA, dia berkat4 "Ketika

kami sedang bersama Nabi SAW dalam suatu majlis, beliau bersabda,

'Berbai'atlah kalian kepadaku bahwa kalian tidak akan

mempersekutukan sesuatu pun dengan Allah, tidak mencuri, dan tidak
berzina'. Lalu beliau membaca ayat ini semuanya, (lalu beliau

bersabda), 'Barangsiapa memenuhinya, maka pahalanya atas

(tanggungan) Allah, dan barangsiapa yang melalatkan sesuatu dari
itu, lalu dihulrum karenanya, maka itu adalah kafaratnya, dan

barangsiapa yang melahtkan sesuatu dari itu lalu Allah menutupinya,

FATHUL BAARI _ 91



makn jika berkehendak Dia mengampuninya, dan jika berkehendak

Dia mengadzabnYa'."

Keterangan lladits:

(Bab hutatman adalah knfarat). Pada bab ini Imam Bukhari

menyebutkanhaditsUbadahbinAsh-Shamit,yangdidalamnya
disebutkan , 'irk * y. q'* * U; C qbl ;,n'i (Dan barangsiapa

yang melatrukan sesuatu dari itu lalu dia dihukum karenanya, maka

itu adalah kafaratnya). Telah dikemukakan, bahwa dalam riwayat

Imam Muslim dari jalur lainnya disebutkan dengan redaksi, di U'J

ti.t; "n$ (Dan barangsiapa di antara kalian yang mengerjakan suatu

larangan/pelanggaran). Sedangkan dalam riwayat Ahmad dari

Khuzaimah bin Tsabit secara marfu' disebutkan dengan redaksi, ,;j
l{rk :*:di1t A5 'r, #b &i Es 4r1,ei lnarangsiapa melalcukan suatu

dosa lalu hulaman dosa tersebut dilal<sanakan, mal<n itu adalah

lrafar atny a). S an a d -nY a h a s an.

Dalam masalah ini ada juga riwayat serupa dari Jarir bin

Abdullah yang diriwayatkan oleh Abu Asy-Syaikh. Dalam hadits Amr

bin Syu'aib dari ayahnya, dari kakeknya yang diriwayatkan dengan

sanad yang shahift disebutkan juga redaksi yang serupa dengan hadits

Ubadah, di dalamnya disebutkan, . * 
"eS' 

* eb * U;',y|)" t o

Lirf6 (Maka barangsiapa melahtkan sesuatu dari itu lalu hulatman

dilalrsanakan atasnya, makn itu adalah kafaratnya)' Diriwayatkan

juga dari Tsabit bin Adh-Dhahhak yang diriwayatkan oleh Abu Asy-

syaikh. Saya telah mengemukakan penjelasan hadits bab ini pada bab

kesepuluh dalam pembahasafl tentang iman di awal kitab Ash-Shahih'

Ibnu Baththal memandang janggal redaksi, "11-IS'sfiJit

(hukuman adalah knfarat),karena dalam hadits lainnya disebutkan, 6
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I if u4p1 .i.t& i:tt-;it qr\i 1,ltcu tidak tahu apakah hukuman itu

sebagai kafarat bagi pelalatnya atau bukan). Lalu dijawab, bahwa

sanad hadits Ilbadah leblh shahift. Selain itu, dijawab juga bahwa

hadits kedua ini sebelum diketahui bahwa pelaksanaan hukuman

adalah sebagai kafarat, maka yang dikatakan adalah yang kedua.

Inilah pendapat yang ditegaskan oleh Ibnu At-Tin.

Kalangan yang memilih sikap tawaqquf dalam masalah ini
dengan beralasan dengan hadits pertama dari Abu Hurairah, padahal

dia masuk Islam setelah Bai'at Al Aqabah, sedangkan yang kedua

tentang keraguan dari hadits tlbadah bin Ash-Shamit dan di dalam

haditsnya disebutkan bahwa dia termasuk mereka yang berbai'at
(bedanji setia) pada malam Aqabah, yaitu 6 tahun sebelum keislaman

Abu Hurairah. Kesimpulan jawabannya, bahwa bai'at yang disebutkan

dalam hadits bab ini turun setelah Abu Hurairah masuk Islam,

berdasarkan ayat yang disinggungnyu, t4k ql\Ut (Lalu beliau

membaca ayat ini semuanya). Maksudnya, firman Allah dalam surah

Al Mumtabanah ayat 12, \'oi *|!-;ii'$-oqiit':);E $\H' 6';
ul, i-, '; H (Hai Nabi, apabila datang kepadamu perempuan'

perempuan yang beriman untuk mengadakan janji setia, bahwa

mereka tidak akan mempersekutukan sesuatu pun dengan Allah)
hingga akhir ayat.

Ayat ini turun saat penaklukan Makkah, yalari sekitar 2 tahun

setelah Abu Hurairah masuk Islam, dan saya telah menjelaskan ini
secara gamblang. Kerancuan yang tarnpak adalah karena lJbadah bin
Ash-Shamit termasuk salah seorang peserta di malam Aqabah,

sementara di sini dia mengat akan, ,lhui ,i6 '*'t * il' ,,)i"e Vt'ot
Ufff l'drf ;it (Sesungguhnya Nabi SAW bersabda, "Berbai'atlah

kalian kepadaku, bahwa kalian tidak akan mempersekutukan...")

Sehingga ini mengesankan bahwa peristiwa itu terjadi pada malam

Aqabah, padahal sebenarnya tidak demikian, karena bai'at yang
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terjadi pada malam Aqabah adalah bai'at untuk mendengarkan dan

taat, baik dalam keadaan berat maupun ringan; dengan semangat

maupun terpaksa. Ini memang berasal dari hadits llbadah juga seperti

yang telah saya jelaskan.

Ibnu Al Arabi berkata, "Keumuman sabda beliau mencakup

juga orang musyrik, atau sebagai pengecualian, karena bila seorang

musyrik dihukum akibat kemusyrikannya maka itu tidak menjadi

kafarat baginya, tapi merupakan tambahan hukuman baginya."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, mengenai hal ini tidak ada

perbedaan pendapat. Selanjutrrya dia berkata, "Adapun pembunuhan

merupakan kafarat wali yang melaksanakan qishash dalam hak

anggota keluarganya yang terbunuh, karena qishash bukan hak si

korban, tapi si korban tetap mempunyai hak terhadap si pembunuhnya

yang kelak di aktrirat dia bisa menuntufirya, sebagaimana hak-hak

lainnya. Apa yang dikatakannya adalah terkait dengan hiknnah

pencegahan terjadinya pembunuhan (dengan dilaksanakarulya

qishash). Saat mengupas firman Allah dalam surah An-Nisaa' ayat93,

k:;i qi'r#jtij (Dan barangsiapa yang membunuh seorang

mulonin dengan sengaja) saya telah menukil pendapat yang

mengatakan, bahwa si korban pembunuhan tetap memiliki hak

menuntut, dan ini lebih jelas daripada apa yang dikemukakan secara

mutlak oleh Ibnu Al Arabi di sini.

Dia berkata, "Adapun pencurian, maka kebebasan si pencuri

tergantung pada pengembalian barang yang dicuri ke'pada pemiliknya.

Sedangkan tentang zina, jumhur menyatakan bahwa itu adalah hak

Allah. Pendapat ini tidak tepat, karena sebenamya keluarga wanita

yang dizinai mempunyak hak dalam hal ini, sebab akibat perbuatan ini

muncul aib bagi ayahny4 suaminya dan lainnya. Kesimpulannya,

kafarat dalam hal-hal itu hanya terkait dengan hak Allah dan tidak

terkait dengan hak-hak manusia."
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6785. Abdullah berkata, "Rasulullah SAW bersabda saat haji

Wada', 'Bulan apa yang knlian ketahui paling besar kemuliaannya?'
Mereka menjawab, 'Bulan kami ini'. Beliau bersabda lagi,'Negeri
apa yang kalian ketahui paling besar kemuliaannya?' Mereka
menjawab, 'Negeri kami ini'. Beliau bersabda lagtr, 'Hari apa yang
kalian ketahui paling besar kemuliaannya?' Mereka menjawab, 'Hari
kami ini'. Beliau bersabda, 'Maka sesungguhnya Allah telah

mengltaramkan atas kalian daralt, harta dan kehormatan kalian atas

kalian -kecuali dengan haknya- seperti halnya kemuliaan hari
kalian ini, di negeri kalian ini, dan pada bulan kalian ini. Apakah alat

sudah menyampaikan?' (tiga kali). Semua itu mereka jawabnya, 'Ya'.
Beliau bersabda, 'Celaka kalian, janganlah kalian kembali menjadi
knfir setelah ketiadaanku (sehingga) sebagian kalian menebas leher
sebagian yang lain'."



Keterauean Hadits:

(Bab punggung orang mulonin dilindungi). Maksudnya,

dilindungi dari penyiksaan.

(Kecuali dalam pelanggaran had atau hak). Maksudnya, tidak

boleh dipukul dan tidak boleh dihinakan kecuali jika ada kaitannya

dengan had, ta'zir dan sanksi disiplin (yang ringan). Redaksi judul ini

merupakan redaksi hadits yang diriwayatkan Abu Asy-Syaikh pada

pembahasan tentang mencuri, dari jalur Muhammad bin Abdul Aziz

bin Umar Az-Zuhi, dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari

Aisyah, dia berkata, \\e o,#"ljr 't:# ,'{i *vltt * lt ,S:y:ti'6

!, ,\:t; n-c. (Rasulutlah SAW bersabda, "Punggung kaum muslimin

dilindungi kecuali dalam hulatm-hulcum Allah.") Namun ada

kelemahan pada Muhammad bin Abdul Aziz (salah seorang periwayat

di dalam sanad-nya).

Ath-Thabarani meriwayatkan dari hadits Ishmah bin Malik Al
Khathmi dengan redaksi, &r:tl,5-q f#t fi eunggung orang

mulonin dilindungi kecuali karena haknya). Namun di dalam sanad-

nya terdapat Al Fadhl bin A1 Mukfitar, periwayat yang lemah. Dia

juga meriwayatkan dari hadits Abu Umamah dengan redaksi, t:* U
'oth-t *'J-jfu 1|f fr|'# (Barangsiapa mencambuk

punggung seorang muslim bulcan karena hak, makn dia almn

berjumpa dengan Allah, dan Dia dalam keadaan murka kepadanya)-

Namun sanad hadits ini juga masih diperbincangkan.

i' + Sri peUauUah bertrata).Maksudnya, Ibnu Umar.

'l.ft5;,1 P Ul'1l lBulan apa yang knlian ketahui). Kata If
adalah kata untut mengundang perhatian kepada apa yang hendak

diucapkan. Dalam riwayat ini disebutkan beberapa tanya jawab.

Redaksi dalam riwayat ini, lji riT,tiA $i?'*bt'aft:Jis it"Ai (Hari

apa yang kalian ketahui paling besar kemuliaannya? Mereka
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menjawab, "Hari kami ini.") Ini bertolak belakang dengan riwayat

yang menyebutkan bahwa hari yang paling agung adalah hari Arafah.

Al Karmani menjawab, bahwa yang dimaksud dengan hari di sini

adalah saat pelaksanaan manasik, dan kemungkinan dikhususkannya

hari ruya kurban dengan tambahan kemuliaan, namun adatya

kelebihan ini tidak berarti disertai dengan kekhususan yang dimiliki
oleh hari Arafah. Sebagian penjelasan tentang hadits ini telah

dipaparkan pada pembahasan tentang ilmu, dan yang terkait dengan

tanya jawabnya telah dipaparkan dalam bab "Khutbah pada Hari-hari

Mina" pada pembahasan tentang haji. Sementara penjelasan tentang

redaksi, 'Jr;J ,l'n-<l:t (Celaka kalian) telah dipaparkan pada

pembahasan tentang adab, dan penjelasan tentang redaksi, ,o t o,'.,tJ-qJ t

€P. (Janganlah kalian menjadi kafir setelah ketiadaanlat) akan

dipaparkan pada pembahasan tentang fitnah dan cobaan.

10. Penegakan Ilukum dan Balasan terhadap Larangan-Iarangan

Allah yang Dilanggar

, c . .?. . ,1. \, i. I a,, .r.r , i,'- ,.o. \, .

.4 t3:r;.ior p1i ttt{ t;g ,iU t \1 t3;i ier 11 i}i
ir -J7'a4fr' ;L'fr fLA'i jr d *|atlc ;xr,

.:It'Cl'i

6786, Dari Aisyah RA, dia berkata, "Tidaklah Nabi SAW

diberi pilihan antara dua hal kecuali beliau memilih yang lebih ringan

selama tidak berbuat dosa. Jika itu perbuatan dosa, maka menjadi

perbuatan yang paling jauh dari beliau. Demi Allah, beliau tidak

pemah membalas untuk dirinya dalam sesuatu pun yang terjadi

padanya kecuali bila itu berhubungan dengan larangan-larangan Allah
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yang dilanggar, maka beliau membalas karena Allah."

Keteransan Hadits:

(Bab penegalan huhtm dan balasan terhadap larangan-

larangan Allah yang dilanggar). Pada bab ini Imam Bukhari

menyebutkan hadits Aisyah, irlr i1 /-;i'i;. ;,lt, * i,' .p '4' P o

6F-t (TidaHah Nabi SAW diberi pilihan antara dua hal kecuali

beliau memilih yang lebih ringan). Penjelasannya telah dipaparkan

dalam bab "Sifat Nabi SAW" pada pembahasan tentang keutamaan.

Redaksi hadits di sini menggunakao, it-i;j r- (Selama itu tidak

berbuat dosa),sementara dalam riwayat Al Mustamli disebutkan, p f
"i\t (S elama bukan p erbuatan dos a).

Ibnu Baththal berkata "Pilihan ini bukan dari Allah, karena

Allah tidak memberikan pilihan kepada Rasul-Nya yang salah satunya

berupa dosa, kecuali dalam urusan agaffLa dimana salah satunya

ditakwilkan kepada dosa, seperti srkap ghuluw (berlebihan). Sikap ini

sangat tercela, seperti seseorang mewajibkan atas dirinya ibadah yang

sulit, lalu dia tidak mampu melaksanakannya. Karena itulah Nabi

SAW melarang para sahabatrya bersikap seperti rahib."

Ibnu At-Tin berkata, 'Yang dimaksud dengan pilihan di sini

adalah dalam grusan dunia sedangkan dalam urusan akhirat, semakin

sulit maka semakin besar pula patralanya."

Demikian pendapatny4 namun apa yang dikemukakan Ibnu

Baththal adalah lebih baik.

Ada pendapat yang lebih baik dari kedua pendapat ini, yaitu

bahwa pilihan itu terkait de,ngan masalah duniawi, karena sebagian

urusannya kadang sering menimbulkan dosa. Yang paling mendekati,

bahwa yang memilih adalatr manusia. Lri cukup jelas, dan contohnya

sangat banyak, apalagr jika perbuatan itu dilakukan oleh orang kafir.

98 - FATTIUL BAARI



I 1' Men e gakkan "Tx J'i::Hl "ff::lan 
g rerpan dan g dan

cy:iw ,{}t G *'t ilLl,lt -a 4t g 
^;r-,1 

oi qaV
o'-37:t yjt ,*,gt ,s'rIa,- f;s €t'# t:rs ,t ilt;

.t;U:.;a;s U;''ai a+$'j ry* *; eltj
6787. Dari Aisyah, bahwa Usamah pernah berbicara kepada

Nabi SAW mengenai seorang perempuan, lalu beliau bersabda,

"sesungguhnya orang-orang sebelum knlian binasa karena merekn

melalrsanakan hukuman terhadap orang rendahan/lemah dan

membiarkan orang yang terpandang (yang melalatkan pelanggaran).

Demi Dzat yang jiwaht berada di tangan-Nya, seandainya Fathimah

melahtkan itu, niscaya alat akan memotong tangannya."

Keteranean Hadits:

(Bab menegakkan hulcum terhadap orang yang terpandang

dan orang rendahan/lemah). Dalam hadits ini, orang rendahan

diungkapkan dengan redaksi, al wadhii', sedangkan pada jalur

berikutnya disebutkan dengan redaksi, adh-dha'if (orang lemah), dan.

itu merupakan riwayat mayoritas dalam hadits ini. An-Nasa'i juga

meriwayatkannya dengan redaksi, al wadhi' dari jalur Isma'il bin

Umayyah, dari Az-Ztfii. Sementara asy-syariif (orang terpandang)

merupakan kebalikan dari kedua lafazh tadi, karena orang terpandang

biasanya dipandang tinggi dan kuat. An-Nasa'i juga meriwayatkan

dari riwayat Suffan dengan redaksi, ad-duuna (orang rendahan)

artinya adh-dha'iif (orang yang lemah).

zilti of (Bahwa Usamah).Maksudnya, Ibnu ZaidbinHaritsah.

il;'y e &t {p il' ,k 4t'{ (Berticara kepada Nabi SAW

z ,c A. 1,

.ttr-JdJl
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I

mengenai seorang perempuan). Demikian redaksi yang diriwayatkan

oleh Abu Al Walid secara ringkas. Sementara yang lain meriwayatkan

dari Al-Laits secara panjang lebar sebagaimana yang disebutkan pada

bab setelatrnya.

,"i;!, ,P oi r"t (Dan membiarkan orang yang terpandang

fyang melahtkan pelanggaran/). Demikian riwayat Abu Dzar dari Al
Kasymihani. Dalam redaksi ini kalimat yang tidak disebutkan secara

redaksional, yaitu "dan meninggalkan pelaksanaan hukuman pada

orang terpandang sehingga mereka tidak dikenakan hukuman apa-

apa".

;-,+tt ! (seandainya Fathimalz). Demikian riwayat mayoritas

periwayat. Ibnu At-Tin berkata, "secara lengkap kalimat tersebut

adalatr, U.S t;yOi*i'tl (s e and ainy a F athimah mel alail@n itu), kateta

kataj di sini diiringi kata kerj4 bukan kata benda."

Saya Qbnu Hajar) katakan, yang lebih tepat, kalimat tersebut

adalatr sebagaiman ayangdiriwayatkan dari jalur lainnya, yaitu: 'ot'9J

4'6 (seandainya Fathimah). Demikian juga riwayat Al Kasymihani

untuk riwayat yang di sini, dan memang disebutkan seperti itu dalam

semua jalur periwayatm hadits ini selain yang dicantumkan di sini.

Kata]j di sini adalah kata syarat, dan penghilangan kata lf seringkali

ditemukan, seperti sabda beliau SAW dalam hadits yang diriwayatkan

oleh Muslim , A;:)FUf o*',Yt ! (Seandainya penduduk Oman

didatangi oleh utusantal. Perv,.tnuulnya adalah, ot:c'JJl'ot ;
(S e an dainy a p enduduk O m an).

Sebagian pensyarah dari kalangan guru kami menglngkari

Ibnu At-Tin tentang redaksi di sini dengan mernbuang Lf. S.b.rru*y"

itu tidak perlu diingkari, karena redaksi itu memang benar

dicantumkan dalam riwayat Abu Dzar selain dari A1 Kasymihani.
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Demikian juga yang disebutkan dalam riwayat An-Nasafi. Sementara

dalam riwayat Ishaq bin Rasyid dari Ibnu Syihab yang diriwayatkan

An-Nasa'i disebutkan dengan redaksi,'z$ti i;';j (Seandainya

Fathimah mencuri). Redaksi ini menguatkan pendapat Ibnu At-Tin.

12. Makruhnya Pembelaan dalam Kasus IIad bila Telah Diajukan
kepada Penguasa

dt'+', pr if';t Wi rU:.J'ol W \t €h qG 
"";j F, iaht -I* ir J;rW, e u riw ,"$?

\l-') rJLlilt ,* lt {;r,* *:;i;r-,l'ot*"ts.p.,
*i-i'a r; Cgt ,Ju" ,:;-,j 4I.ht * ;t't S'*, ;<s
f;c'61 W u k Ct .r,6t 6: U,jw'*i ;u ii tnr

.',;ir ^lL f;$i *Wt;i? tsy, ,fr?; U?ttG?'$y
'*, $? *jilLj'nt,* #'aryuLl';,1' *'l

t[i.i,|,J
6788. Dari Aisyah RA, bahwa orang-orang Quraisy

dicemaskan oleh seorang wanita dari bani Makhzum yang.telah
mencuri, mereka kemudian berkata, "Siapa yang mau

membicarakannya kepada Rasulullah SAW? Siapa lagi yang berani

berbicara kepada beliau selain Usamah bin Zaid yang dikasihi
Rasulullah SAW?" Lalu dia pun berbicara kepada Rasulullah SAW,
maka beliau bersabda, "Apakah engknu mau memberi pembelaan

dalam salah satu had (arangan) Allah?" Kemudian beliau berdiri lalu
menyampaikan pidato, beliau bersabda, "Wahai manusia,

sesungguhnya umat-umat sebelum kalian telah sesat, karena apabila
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orang terhormat mencuri makn merelca membiarkannya, namun bila

orang lemah di antara mereka mencuri maka mereka memberlakukan

had (hulaman) terhadapnya. Demi Allah, seandainya Fathimah binti

Muhammad menanri, niscaya Muhammad SAW akan memotong

tangannya."

Keteransan Hadits:

(Bab malmthnya pembelaan dalam kasus had bila telah

diajulran kepada penguasa). Demikian Imam Bukhari mencantumkan

judulnya yang disertai dengan ikatan kriteria yang disarikan dari

haditsnya, )t /t-l'tt3-, etcJ;f Q4paAnh engkau mau memberi

pembelaan dalam salah satu had Allah?). Namun sebenamya ikatan

kriteria di sini tidak dinyatakan secara jelas, dan tampaknya Imam

Bukhari mengisyaratkan kepada redaksinya dari jalur lainnya yang

menyatakan ikatan itu secara jelas, yaitu dalam Mursal Habib bin Abi

Tsabit,di dalamnya'disebutkan, d.i ei6l.j6 *:t * h' .}l, ,fit'..t1
!|p q'# A\'c-l;Ir. ts1,':\1ii'oti/n4'# I,*,i * (aot *a Nabi

SAW bersabda kepada Usamah tatkala dia memberikan pembelaan

terhadap wanita itu, "Janganlah engkau memberi pembelaan

mengenai suatu had, knrena bila had-had telah sampai kepadaht,

malrn tidak ada lagi peluang.') Penguat hadits ini berasal dari hadits

Amr bin Syu'aib, dari ayatrnya, dari kakeknya secara marfu', tgJs
'*i'$'ri 04 545 ti ,:6i;. u;)s\:iJ (sitakan katian sating

memaaJknn mengenai had-had di antara knlian' Sedangknn had yang

telah sampai kepadalru maka itu harw dilaksanakan).

Abu Daud memberinya judul "Memaafkan had selama belum

sampai kepada penguasa". Hadits ini dinilai shahih oleh Al Hakim,

dan sanad-nya shahih hingga Amr bin Su'aib. Abu Daud dan Ahmad

meriwayatkan riwayat yang dinilai shahih oleh Hakim dari jalur

Yahya bin Rasyid, dia mengatakan, J?3Li*,,)ui|PUlao|7
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ght\r:e ,i, 1' *:i .;r'rri'ti a,btisUe u ,,St rut *vht d* lt
9;1 1tU"" (Jmar keluar menemui kami, lalu berkata, "Aku mendengar

Rasulullah SAW bersabda, 'Barangsiapa yang pembelaannya

menghalangi salah satu had Allah, maka sungguh dia telah

menentang Allah di dalam perintah-Nya'. ") Diriwayatkan juga oleh

Ibnu Abi Syaibah dari jalur lainnya, dari Ibnu Umar secara mauquf

yang lebih shahih darinya. Riwayat yang marfu' tadi memiliki

penguat dari hadits Abu Hurairah yang dimuat dalam h,rtab Al Ausath

karyaAth-Thabarani, di dalamnya disebutkan, , .Ji,# A' \Lb'rii
(Maka sungguh dia telah menentang Allah di dalam kerajaan-Nya).

Abu Ya'la meriwayatkan dari jalur Abu A1 Muhayyat dari Abu

Mathar, "Aku melihat Ali ketika dibawakan kepadanya seorang

pencuri," lalu disebutkan kisahnya, di dalamnya disebutkan, 
'J:;a"ol

!lJr;.ip;t{p il' & }' (Bahwa pernah dibawakan seorans

pencuri kepada Rasulullah SAW.Setelah itu kisahnya disebutkan,

dan di dalamnya d.isebutkan, IGL U; ,ia \oW yif iirr 
'J?j 

6" :titt
'g 2\-lit e ;il r$t :t (Mereka berkata, "Wahai Rasulullah,

tidal<kah engkau memaaJkannya?" Beliau bersabda, "Itu adalah

penguasa jahat yang memaaJkan had-had di antara kalian. ") Selain

itu, Ath-Thabarani meriwayatkan dari Urwah bin Az-Zttbur, dia

berkata: iujli 
'{.tit 

i66 ,ir;li * ,P'i'Jli ,*'gzt Gp 7.1r glt

1:*,ir2pr3^lr lirr 
'5;S 

1dr-Zubair mendapati seorang pencuri, lalu dia

memberikan pembelaan terhadapnya, maka dipertanyakan hal itu
kepadanya hingga perkara itu sampai kepada imam, lalu dia berkata,

"Bila telah sampai kepada imam, maka Allah melalcnat yang membela

dan yang dibela. ") Diriwayatkan juga riwayat serupa itu dalam kitab

Al Muwaththa' dari Rabi'ah, dari Az-Zrtbair, namun sanad-nya

munqathi' dan mauquf.

Riwayat ini diriwayatkan juga oleh Ibnu Abi Syaibah dengan
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sanad yang hasan dan Az-Zubair secara mauquf, dan dengan sanad

lairrnya dari Ali yang menyerupai itu, serta dengan sanad yang shahih

dari lkrimah, bahwa Ibnu Abbas, Arnmar dan Az-Zubair pernah

menangkap seorang pencuri, lalu mereka melepaskartnya, lalu aku

berkata kepada Ibnu Abbas, 'Betapa buruknya apa yang kalian

lakukan ketika kalian melepaskannya'. Dia pun berkata, 'Bukankah

engkau juga bila tertangkap engkau ingin dilepaskan'?" Selain itu,

diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni dari hadits Az-Zubair secara

maushul lagi marfu' dengan redaksi, ,F"O tiy ,d,tjt il'Mi t rful
L .,"ttr ..,,.irr'trt't S,r1r (Sitakan kalian memberi pembelaan selama

[perkaranyal belum sampai kepada wali. Tapi bila telah sampai

kepada wali, lalu memberi maaf, maka Allah tidak akan

memaaJkannya.") Riwayat yarLg mauquf adalah riwayat yang bisa

dijadikan pegangan.

Mengenai masalah ini, ada juga hadits lairurya, yaitu hadits

Shafwan bin Umalyah yang diriwayatkan Imam Ahmad, Abu Daud,

An-Nasa'i, Ibnu Majah dan Al Hakim mengenai kisah seseorang yang

sorbannya dicuri, kemudian dia menghendaki agar pencurinya tidak

dipotong tangannya (yakni setelah dia mengetahui bahwa ternyata

Nabi SAW memutuskan agar si pencuri *rf:,:."q tangannya), maka

Nabi SAW bersabda kepadanya, Frri\ oi#, X ,S (Mengapa tidak

engkau lalatkan sebelum membawanya kepadalat). Ibnu Mas'ud

menceritakan tentang kisah orang yang mencun, 1,,,-)b lO' p At;e
q ;J^;, # uf 'dfr? ,itr'J?) 6-,rjut oy bf + rrrj ,;!r': r-)
'oi".t-; *Jl.1,qt tsy;s7,t 6-'il|n<>t db )thi$.6t3tt rlfjis I sr,i;
'rulJrl.4- *Xti ,i;$)- lttabi SAW kemudian memerintahkan agar

memotong tangannya, namun mereka merasa knsihan terhadapnya,

maka mereka berl<ata, "Wahai Rasulullah, seakan-akan engkau juga

tidak suka memotong tangannya." Beliau bersabda, "Memangnya

apa yang menghalangiku? Janganlah kalian menjadi penolong syetan
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terhadap saudara kalian. Sesungguhnya bagi seorang imam, bila
telah sampai kepadanya suatu had, maka dia harus melal<sanakannya.

Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf, Dia menyukai maaf.")

Dalam hadits ini terdapat kisah yang marfu'. Ini juga

diriwayatkan secara mauquf oleh Ahmad dan dinilai shahih oleh Al
Hakim. Sedangkan hadits Aisyah yartg marfu', '€): p{Jr A$ fj4i

{:!iit g ll (Maaftanlah kesalahan-kesalahan mereka yang berakhlak

baik, kecuali dalam perknra had) diiwayatkan oleh Abu Daud. Dari

situ dapat disimpulkan bahwa boleh memberi pembelaan dalam

perkara yang mengharuskan ta'zir (hukuman yang bersifat teguran).

Ibnu Abdil Barr dan lainnya menukil kesamaan pendapat mengenai

masalah ini. Termasuk kategori ini adalah semua hadits yang

menyebutkan anjuran untuk menutupi aib sesama muslim, selama

perkaranya belum sampai kepada imam.

": ib ;,e (Dari Aisyah). Demikian redaksi yang dikemukakan

para penghafal hadits dari kalangan para sahabat Ibnu Syihab, dari

Urwah. Sementara Umar bin Qais Al Mashir menyatakan, * qW U.\
'zij-J?t 

Vi,t'; (Ibnu Syihab, dari [Jrwah, dari (Jmmu Salamah),lalu

dia menyebutkan redaksi hadits bab ini yang sama persis. Demikian
pula yang diriwayatkan oleh Abu Asy-Syaikh dalam kitab As-Sariqah

dan Ath-Thabarani, lalu dia berkata, "IJmar bin Qais
meriwayatkannya sendirian." Maksudnya, meriwayatkan sendirian

dari hadits Ummu Salamah.

Ad-Daraquthni dalam kttab Al Ilal berkata, "Yang benar

adalah riwayat beberapa periwayat yang masyhur."

tg-j1:i 6ot *o orang-orang Quraisy). Yaitu kabilah yang

masyhur. Telah dipaparkan pada pembahasan tentang keutamaan

penjelasan apa yang dimaksud dengan "Quraisy'' yang mereka

menasabkan diri kepadanya, dimana mayoritas mengatakan bahwa dia

adalah Fihr bin Malik. Sedangkan yang dimaksud dengan orang-orang
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Quraisy di sini adalah mereka yang mengetahui kisah ini ketika terjadi

di Makkah.

'ti'pt',i:bt (Dic em as kan o I eh s e oran g w anit a). Pelanggaran

yang dilakukan oleh wania itu mengundang kecemasan orang-orang

Quraisy, atau menjadikan mereka cemas disebabkan apa yang terjadi

padanya. Kalimat, pti $1 artinyaperkara itu membuatku gelisah.

Pada pembahasan tentang keutamaan disebutkan dari riwayat

Qutaibah dari Al-Laits dengan sanad ini, lfr-ljr it- ;;it g,Iereka

dibuat cemas oleh perkara seorang wanita). Maksudnya, perkaranya

yang terkait dengan kasus pencurian. Dalam riwayat Mas'ud bin Al
Aswad yang setelah ini disebutkan, ffA ,U.l rilJaZtitVr'd}.U; tS

f'-.-,'') n-:ie ar r& l' 
'J'yt 

(xetina wanita itu mencuri, hal itu terasa

berat bagi kami, maka kami mendatangi Rasulullah SAhT).

Mas'ud ini berasal dari ibu lain dari keturunan Quraisy juga,

yaitu dari kalangan bani Adi bin Ka'ab yang satu suku dengan Umar.

Keberatan yang mereka rasakan itu karena khawatir tangan wanita itu
dipotong, sebab mereka tahu bahwa Nabi SAW tidak memberikan

keringanan dalam masalah pelanggaran hukum, dan hukuman potong

tangan pencuri sudah mereka ketahui sejak sebelum Islam, lalu turun

A1 Qur'an memerintahkan untuk memotong tangan pencuri, dan itu
terus berianjut. Ibnu Al Kalbi bahkan mencantumkan satu bab tentang

orang yang dipotong tangannya di masa jahiliyah karena mencuri, lalu

dia menyebutkan kisah orang-orang yang mencuri rusa Ka'bah,

sehingga tangan mereka dipotong pada masa Abdul Muththalib,

kakeknya Nabi SAW. Di antara yang dipotong tangannya dalam kasus

pencurian adalah Auf bin Abd bin Amr bin Makhzum, Miqyas bin

Qais bin Adi bin Sa'ad bin Sahm dan lain-lain, dan Auf adalah orang

yang pertama kali menjalani hukuman tersebut.

'4t:#t (dari bani Makhzum). Ini adalah penisbatan kepada

Makhzum bin Yaqazhah bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib.
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Makhzum adalah saudara Kilab bin Murrah yang mana bani Abdi
Manaf dinisbatkan kepadanya. Dalam riwayat Ismail bin Umayyah

dari Muhammad bin Muslim yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i

disebutkan, *'F q|y ,f"j"ni1;yc5; (Seorang wanita dari suku

Quraisy dari kalangan bani Makhzum mencuri). Menurut pendapat

yang benar, nama wanita tersebut adalah Fathimah binti Al Aswad bin
Abdul Asad bin Abdillah bin Amr bin Makhzum, yaitu anak

perempuan dari saudaranya Abu Salamah bin Abdil Asad, seorang

sahabat yang mulia, yang pernah menjadi suaminya Ummu Salamah

sebelum Nabi SAW. Ayah si wanita itu gugur dalam keadaan kafir

saat perang Badar, dia dibunuh oleh Hamzah bin Abdul Muththalib.

Maka, tiak benar orang yang mengira bahwa dia (ayahnya si wanita

itu) adalah seorang sahabat. Ada juga yang mengatakan, bahwa wanita

tersebut adalah Ummu Amr binti Suffan bin Abdul Asad, yaitu anak

perempuannya Umar tersebut, sebagaimana diriwayatkan oleh

Abilnrazzaq dari Ibnu Juraij, dia berkata, "Bisyr bin Taim

mengabarkan ke,padaku, bahwa dia adalah Ummu Amr binti Suffan

bin Abdul Asad."

Namun ini tidak benar, selain itu disebutkan juga dalam

redaksinya, dia berkat4 "Itu didasarkan pada dugaan dan perkiraan."

Ini jelas kesalahan orang yang mengatakannya, karena kisahnya ihr

berbeda dengan kisah yang disebutkan dalam hadits ini seperti yang

akan sayajelaskan.

Ibnu Abdil Barr dalam l<rtab Al Isti'ab berkata, "Fathimah binti

Al Aswad bin Abdul Asad adalah wanita yang tangannya dipotong

Rasulullah SAW karena mencuri perhiasan. Lalu orang-orang Quraisy
meminta Usamah (untuk membelanya), maka Usamah pun memberi

pembelaan, saat itu dia masih kecil."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, ini dikemukakan oleh Ibnu Sa'ad di

dalam biografinya dalam lr;rtab Ath-Thabaqat dari jalur Al Ajlah bin

.A.bdullah Al Kindi, dari Habib bin Abi Tsabit secara marfu', 1-e'6"oi
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p") ^* ?or k itr J?: W,P --ti; *\i * u. t *\\ u,
r. i:* ti (Bahwa Fathimah binti Al Aswad bin Abdul Asad mencuri

perhiasan pada masa Rasulullah SAW, lalu mereka mengaiukan

pembelaan). Abdul Ghani bin Sa'id Al Mishri dalam kitab Al
Mubhamat meriwayatkan dari jalur Yahya bin Salamah, dari Kuhail,

dari Ammar Ad-Duhni, dari Syaqiq, dia berkat u, yi ,fj *ry'6 Zi;

&3 # h' ,,l} n1r 
qut;"'of U":j,?"i*'15 ,i,lr, €.i ,ii a (Fathimah

binti Abi Asad, anak perempuan saudara Abu Salamah, ntencuri,

malm orang-orang Quraisy mengkhawatirkan Nabi SAW akan

memotong tangannya).

Jalur pertama lebih kuat. Bisa dikatakan, bahwa tidak ada

perbedaan antara redaksi "binti Al Aswad" dan "binti Abi Al Aswad",

karena kemungkinannya bahwa julukan Al Aswad adalah Abu Al
Aswad. Sedangkan kisah Ummu Amr disebutkan oleh Ibnu Sa'ad dan

Ibnu Al Kalbi dalam kitab Al Matsalib,lalu diikuti oleh Al Haitsam

bin Adi, mereka menyebutkan, bahwa wanita itu (Ummu Amr) keluar

pada malam hari, kemudian mendapati hewan tunggangan, maka dia

pun mengambilnya, lalu orang-orang menangkap dan mengikatnya.

Keesokan harinya, mereka membawanya ke hadapan Nabi SAW, lalu

dia mencari perlindungan kepada Ummu Salamah (istri Nabi), namun

Nabi SAW memerintahkan agar tangannya dipotong. Mengenai

peristiwa ini, mereka menyenandungkan sebuah syair yang diucapkan

oleh Khunais bin Ya'la bin Umayyah. Dalam riwayat Ibnu Sa'ad

disebutkan, bahwa peristiwa ini terjadi saat haji Wada'. Dalam

pembahasan tentang kesaksian dan pembahasan tentang penaklukan

Makkah disebutkan bahwa kisah Fathimah binti A1 Aswad terjadi

pada saat penaklukan Makkah.

Dengan demikian, tampak perbedaan kedua kisah ini, dan

jarak antara kedua peristiwa itu lebih dari 2 tahun. Dengan begitu,

tampak juga kesalahan orang yang menyatakan bahwa wanita tersebut

adalah Ummu Amr, seperti yang dikatakan oleh Ibnu A1 }auz| Selain
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itu, tampak pula kekeliruan orang yang menukar antara Fathimah

dengan Ummu Amr, seperti yang dikatakan oleh Ibnu Thahir, Ibnu

Basykuwal dan yang mengikuti keduanya. Ibnu Hazm menirukan apa

yang dikemukakan oleh Bisyr bin Taim, namun dia menyatakan

bahwa kisah Ummu Amr binti Suffan adalah mengenai pengingkaran

barang yang dipinjamnya, sedangkan kisah Fathimah mengenai

pencurian. kri juga merupakan kesalahan, karena dinyatakan dalam

kisatr Ummu Amrbatrwa diamencuri.
.a..'U; fit (Yang mencuri). Yunus menambahkan dalam

riwayabrya , #, aj? 4'&t {6h, o* itt Jt : )€ ,i (Pada masa

Rasulullah SAW saat perang penakluknn Makkah). Dalam hadits

Mas'ud bin Abi A1 Aswad yang dikenal dengan sebutan Ibnu Al

Ajma' disebutkan tentang barang yang dicuri itu, seperti yang

diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan dinilai shahih oleh Al Hakim dari

jalur Muhammad bin Ishaq, dari Muhammad bin Thalhah bin

Rukanah, dari ibunya, yaitu Aisyah binti Mas'ud bin A1 Aswad, dari

ayahnya, dia berkata , h, 
'U 

ilr J?: *.'u aibit U4if;,lt *? 6
lJk F, *vh, d* !, l?i;\il ,u) t*t'st t *b (Ketitra

wanita tersebut mencuri kain beludru itu dari rumah Rasulullah SAW,

l<ami merasa berat perkara itu, maka kami pun menemui Rasulullah

SAW untuk berbicara kepadanya). Sanad-nya hasan.

Mengenai hadits ini Ibnu Ishaq menyatakan telah terjadi

penyampaian hadits dalam riwayat Al Hakim, sementara Abu Daud

mengemukakannya secara mu'allaq, dia menyebutkan, "Ma'sud bin

Al Aswad meriwayatkan." Setelah mengemukakan hadits Aisyah yang

disebutkan di sini, At-Tirmidzi berkata, "Mengenai masalah ini ada

juga riwayat dari Mas'ud bin A1 Ajma'." Riwayatnya diriwayatkan

oleh Abu Asy-Syaikfi dalarn kitab ,4s-^Sariqah dari jalur Yazid bin

-A.bu Habib, dari Muhammad bin Thalhah, dia berkata,"Dai bibinya,

binti Mas'ud bin Al Ajma', dari ayahnya"" Jadi kemungkinannya,

\tuhammad bin Thalhah mendengarnya dari ibunya dan dari bibinya.
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Dalam riwayat Mursal Habib bin Abi Tsabit yang teiah saya

singgung disebutkan, bahwa wanita tersebut mencuri perhiasan, maka

cara menyatukarulya adalah, bahwa perhiasan itu berada di dalam kain

beludru. Jadi yang menyebutkan kain beludru, maksudnya adalah

yang ada di dalamnya (yalcri perhiasan). Sedangftan yang

menyebutkan perhiasan berarti tidak menyebutkan bungkusnya.

Kemudian saya menemukan, bahwa penyebutan perhiasan pada kisah

wanita ini adalah tidak benar sebagaimana yarLg akan saya jelaskan.

Dalam riwayat Mursal Al Hasan bin Muhammad bin Ali bin Abi

Thalib yang diriwayatkan oleh Abdunazzaq dari lbnu Juraij

disebutkan, bahwa Amr bin Dinar mengabarkan kepadaku, bahwa Al
Hasan mengabarkan kepadanya, dia berkata, "Seorang wanita

mencuri."

Amr berkata, "Aku kira dia berkata, 'Dari kain Ka'bah."

Sanad-nyashahih hingga Al Hasan.

Jika riwayat ini bisa dipadukan, maka artinya memang

demikian, jika tidak maka yang pertama iebih kuat. Dalam riwayat

Ma'mar dan Az-Z,rhn mengenai hadits ini disebutkan, bahwa wanita

tersebut pernah meminjam barang, lalu dia mengingkarinya."

Demikian redaksi yang diriwayatkan oleh Muslim dan Abu Daud.

Diriwayatkan juga oleh An-Nasa'i dari riw3Va] Syu'aib bin

Abi Hamzah, dari Az-Zrfiri dengan redaksi, /f ryi ,* afy1yc,,:{el

i-*; ,>i-l?: ta;s -- 3|X, e: 
"lifr 

(seorang wanita meminjam

perhiasan melalui Sejumlah arang yang dikenal, dan dia sendiri tidak

diketalrui, lalu dia ruenjualnya dan mengambil harganya). lni telah

dijelaskan oleh Abu Bakar bin Abtiurrahman bin AI Harits bin Hisyam

dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abdurrzzaq dengan sanad yang

shahih hingga kepadanya , .V :):;;rs :llrli'ot ,c,Jrui ii;y a"e 'af;y'oi

ri :i*jui Wfi-j ,q otal d, Jljc,;W ,iti 'tL,ki ,'ori1t$lcii

;j;'i*p l'l' ,* ,;t SlcriW;o,fs16 ,rs?\i A;e,j * N"*,
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o l.t*\l,iti6 .,*'* bfila |6Ju;ek qdrt ,Uui ,qU ,aoi
'{tii 1';\ ,e:rbT tf,6 .4;,t;'6i i"ry g. (Bahwa seorans

wanita pernah menemui wanita lainnya lalu berkata, "Sesungguhnya

Fulanah pernah meminjam perhiasan kepadamu." Lalu wanita itu
meminjamknn perhiasa4 kepadanya. Namun lama dia tidak melihat

perhiasan itu. Maka dia pun menemui wanita yang meminjam atas

nama orang lain itu, lalu menanyakan perhiasan itu, maka wanita itu
pun berkata, "Aht tidak meminjam sesuatu darimu." Lalu wanita itu

[si pemilik] mendatangi wanita lainnya fyoog namanya digunaknn

untuk meminjaml, namun wanita itu mengingkari. Dia fsi pemilikJ

kemudian menemui Nabi SAW, makn beliau pun memanggil wanita [si
peminjamJ dan menanyainya, lalu dia berkata, "Demi Dzat yang
telah mengutusmu dengan kebenaran. Sungguh alat tidak meminjam

sesuatu darinya." Beliau berkata, "Berangkatlah knlian ke rumahnya,

kalian akan menemukannya di bawah tempat tidurnya." Lalu mereka

pun mendatangi rumah itu lalu mengambil perhiasan tersebut.

Kemudian beliau memerintahkan, lalu tangan wanita itu pun

dipotong).

, Kemungkinannya, dia rnencuri kain dan mengingkari

I potri*an. Dalam riwayat Habib bin Abi Tsabit disebutkan batrwa

I p*grngkarannya tentang pe,ncurian perhiasan disebut sebagai

J p*r*ian dalam arti kiasan.

I Guru kami dalam krtab Syarfu At-Tirmidzi berkata, "Ada

I perbedaan redaksi dari Az-Zuhri, dimana Al-Laits, Yunus, Ismail biu

t Umayyah dan Ishaq bin Rasyid menyebutkan dengan redaksi, U;

I l.mencuri), sedangkan Ma'mar dan Syu'aib menyatakan bahwa dia

I naeminjam dan mengingkari."

I Dia berkatq "Diriwayatkan juga oleh Suffan bin Uyainah dari

I -\yynb bin Musa dan dari Az-Ztrhi,namun ada perbed aan sanad dan

I redaksi. lmam Bukhari meriwayatkannya 
-yakni 

seperti yang telah

I 

dikemukakan pada pembahasan tentang 
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Madini dari Ibnu Uyainatr, dia berkata, 'Aku pergi untuk menanyakan

kepada Az-Znhi tentang hadits wanita dari bani Mak*rzum, maka dia

berteriak ke,padaku, lalu aku katakan kepada Suf,yan, "Dia tidak

menghafalnya dari seorang pun".' Saya kemndian menemukan di

dalam sebuatr kitab, bahwa dituliskan oleh Ayyub bin Musa dari Az-

Ztthri, di dalamnya dia mengatakan bahwa wanita itu mencuri."

Pendapat yang sama pun dikemukakan oleh Muhammad bin

Manshur dari Ibnu Uyainah, bahwa wanita itu mencuri, demikian

yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i darinya, dan juga dari Rizqullah.

bin Musa dari Suffan, tapi dia menyebutk *, -&) 
*V \, e A, ej

1 ' ii ?lLr(Seorang penanri dihadaplcan kepada Nabi SAW, talu

beliau memotong tangannya). Setelatr itu dia melryebutkannya secara

ringkas. Seperti itu juga hadits yang diriwayatkan oleh Abu Ya'la dari

Muhammad bin Abbad, dari Suffan. Redaksi yang sama pula

diriwayatkan oleh Ahmad dari Sufyan, tapi di bagran akhirnya

disebutkan, Su$an berkata, "rqku tidak tahu, apa itu."

An-Nasa'i meriwayatkan dari Ishaq bin Rahawaih dari Suffan,

dart Az-Zfun de,ngan redaksi, i:rihitlt ;i' ';*J4ii;U€
(Seorang wanita dari bani Makhzum meminjam barang dan

mengingkarinya). Selanjutnya di bagtan a**rir disebutkan, "Dikatakan

kepada Sufran,' 'Siapa yang menyebutkannya?' Dia menjawab,

'Ayynb bin Musa'." Lalu dia menyebutkan dengan sanad-nya

tersebut. An-Nasa'i juga meriwayatkannya dari jalur Ibnu Abu

Za'idah, dari Ibnu Uyainah, dari Az-Zrfiri'tanpa perantara, dan di

dalamnya disebutkan, Lif; (dia menanri).

Guru kami berkata, "Ibnu Uyainah tidak mendengarnya dari

Az-Zuhi dan tidak juga dari orang yang mendengamyadari Az-Z1rhi,

tetapi dia me,ne,rrukarmya dari kitab Ayyub bin Musa, dan dia tidak

menyatakan mendengar dari Ayyrb bin Musa. Oleh karena itu, dia

menyebutkan di dalam riwayat Ahmad, 'Aku tidak tahu, bagaimana
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ifir', seperti yang telah dikemukakan.

Sementara itu, beberapa periwayat menyatakan bahwa

Mu'tamir meriwayatkan sendirian dan Az-hthn dengan redaksi,

o:$4 cr)(&,t (Dia meminjam dan mengingkari). Namun sebenarnya

tidak demikian, karena hadits ini diriwayatkan juga oleh Syu'aib

sebagaimanayaflg disebutkan guru kami, yaitu yang diriwayatkan An-

Nasa'i, dan diperkuat juga oleh hadits Yunus seperti yang

diriwayatkan Abu Daud dari riwayat Abu Shalih, juru tulis Al-Laits,

darinya. Sementara itu, Imam Bukhari mencantumkannya secara

mu'allaq dari Yunus, namun tidak mengemukakan redaksinya

sebagaimana yang telah saya singgung. Begitu pula yang disebutkan

oleh Al Baihaqi, bahwa Syabib bin Sa'id meriwayatkannya dari

Yunus. Demikian juga yang diriwayatkan ole putera saudaranya Az-

Zuhri dan Az-hfin yang diriwayatkan oleh Ibnu Aiman dalan Al
Mushannaf, dari Isma'il A1 Qadhi dengan sanad-nya hingga sampai

kepadanya.

Asal hadits ini diriwayatkan oleh Abu Awanah daiam kitab

Ash-Shahih. Menurut hemat saya, kedua hadits itu akurat dan

terpelihara dari Az-Zthi, dan dia kadang menceritakan dengan

redaksi ini dan kadang menceritakan dengan redaksi itu, lalu Yunus

menceritakan darinya dengan kedua hadits itu, sementara para satrabat

Az,-Z;.lhri lainnya selain Yunus hanya menceritakan salah satu dari

keduahadits itu.

l eUu Daud, An-Nasa'i dan Abu Awanah dalam kitab Ash-

", Shahihmeriwayatkan dari jalur Aarnrb, dari Nafi', dari Ibnu Umar, Lf
t'

i * *r*t *v?ot *'*3,'jib ,i:rrhl') Lt-;it ;;;w€$i:g*;'ar;r
I Bahwa seorang wanita dari bani Makhzum pernah meminiam barang

1 0"" dia mengingkarinya. Lalu Nabi SAW memerintahkan agar

\ .ngonnya dipotong). An-Nasa'i dan Abu Awanah juga meriwayatkan
a

I dari jalur lainnya, dari Ubaidullah bin Umar dari Nafi' dengan redaksi,

I
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V- oya'y(Dia meminjam perhiasan).

' 
Para ulama berbeda pandangan mengenai masalah ini, dimana

Ahmad menurut riwayat yang paling masyhur dari dua riwayat

darinya, dan Ishaq yang dibela oleh Ibnu Hazm dari kalangan ulama

Zhahrl berpatokan dengan zhalimya, sementara jumhur berpendapat

tidak ada pemotongan tangan untuk kasus pengingkaran prnjaman.

Pendapat ini juga merupakan salah satu riwayat dari Ahmad. Mereka

menjawab tentang haditsnya, batrwa riwayat dengan redaksi, U;
(Dia menann) lebih kuat, sementara memadukan kedua riwayat itu

adalatr dengan cara menakwilkan.

Cara menguatkan salah satunya An-Nawawi menukil bahwa

riwayat Ma'mar janggal karena menyelisihi mayoritas periwayat, dia

berkata, 'Riwayat yang janggal tidak diamalkan."

Ibnu Al Mun&ir dalam l<rtab Al flasyiyah yang kemudian

diikuti oleh Al Muhibb Ath-Thabari berkat4 "sesungguhnya Ma'mar

meriwayatkannya sendirian. "
Al Qurthubi berkat4 'Riwayat yang melryebutkan batrwa

wanita itu mencuri adalah riwayat yang terbanyak dan lebih masyhur

daripada riwayat yang menyebutkan batrwa wanita itu mengingkari

Oarang prqiaman). Ma'mar meriwayatkannya sendirian di antara para

imam )rang hafal hadits. Lalu dia diperkuat oleh orang yang

hafalannya tidak dapat diikuti, seperti putera saudaranya Az-Zlthi darl.

semisalnya. Demikian pendapat para ahli hadits."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, sebagiannya telah lebih dulu

dikerrukakan oleh Al Qadhi Iyadh. Ini mengindikasikan bahwa Al

Qurthubi tidak mencermati riwayat Syu'aib dan Yunus yang disamai

oleh riwayat Ma'mar, sebab jika dia mencermatinya tentu tidak akan

menyatakan Ma'mar meriwayatkannya sendirian. Selain yang

menyepakatinya hanyalatr putera saudaranya Az-Zlrhi dan yang

semisalnya, Al Qurthubi juga tidak akan menarnbahkan penisbatan itu
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kepada pada ahli hadits, karena tidak diketahui adanya seorang pun
ahli hadits yang menyetarakan Syu'aib bin Abi Hamzah, yunus bin
Yazid dan Ayyrb bin Musa dengan putera saudaranya Az-Znhi.
Bahkan, semua ahli hadits sepakat bahwa Syu'aib dan yunus lebih
tinggi derajatlrya dalam hadits Az-hthn daripada putera saudaranya.

Namun demikian, perbedaan redaksi dan Az-hthn ini tidak ada ta4th
bila dibandingkan dengan perbedaan para periwayat darinya, kecuali
balrwa riwayat dengan redaksi, *; (Dia menanri) telah d.isepakati,

sedangkan riwayat dengan redaksi, e3ii (Dia mengingkarf) hanya

diriwayatkan oleh Muslim.

Hal ini tidak menghalangr untuk mendatrulukan penggabungan

bila memang kedua riwayat tersebut memungkinkan untuk
digabungican. Diriwayatkan dari salah seorang ahli hadits kebalikan
perkataan Al Qurthubi, yang mana dia berkata, "Tidak ada perbedaan

terhadap Ma'mar dan tidak pula terhadap Syu'aib. Keduanya sama-

sama sangat menonjol terhadap Az-Zvhi, dan keduanya disamai oleh
redaksi putera saudaranya Az-Ztillrt. Sedangkan Al-Laits dan Yunus,
walaupun derajatnya sama terhadap Az-Zrthi, namun ada perbedaan

pada keduanya. Sementara Ismail bin Umayyah dan Ishaq bin Rasyid,
dari segi hafalannya berada dibawatr Ma'mar dan Syr'aib."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, seperti itu pula perbedaan pada

Ayyub bin Musa sebagaimana yang telatr dikemukakan. Berdasarkan
hal ini, maka kedua jalur tersebut seimbang dan bisa dipadukan, dan
inr lebih baik daripada membuang saiah satunya. Sebagian mereka
mengatakan, sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Ibnu Hazrn
dan lainnya, bahwa keduanya adalah dua kisah yang berbeda yang
dialami oleh dua wanita yang berbeda. Lalu ditanggapi, bahwa pada

masing-masing jalur periwayatan keduanya disebutkan batrwa orang-
orimg meminta pembelaan Usamah, dan dia pun memberikan
pembelaan, lalu dikatakan kepadanya, Jrt s\1*'O4"J-; u.+ U35 )
{Janganlah engkau memberi pembelaan pada salah satw hulcuman
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Allah)- Tapi sangat tidak mungkin setelah Usamah mendengar

larangan yang tegas itu kemudian dia mengulanginya, apalagi bila
waktu kedua peristiwa itu sama.

Menjawab pernyataan ini, Ibnu Hazm mengatakan bahwa

boleh jadi Usamah lupa, dan boleh jadi juga bahwa larangan

me,mberikan pembelaan hanya dalam had menati, lalu dia mengira

batrwa dibolehkan memberi pembelaan untuk kasus pengingkaran

pinjaman, dan dalam kasus itu tidak ada hadnya sehingga dia berani

memberikan pembelaan. Namun jawaban ini ditanggapi, bahwa

sebe,nanrya untuk kasus ini juga ada hadnya, dan kedua kemungkinan
png dikemukakannya ini tampak lemah.

Ibnu Al Mundzir menceritakan dari sebagian ulama, bahwa

kisah tersebut dialami oleh seorang wanita yang meminjam,

mengingkari dan mencuri lalu tangannya dipotong karena mencuri,

bukan kare,na barang prnjarnan. Lalu Ibnu Al Mundzir berkata,
'De,mikim juga melnrnrt kami."

Setelah mengerrukakan perbedaan pendapat seputar ini, .Al
Khaththabi mengisyaratkan kepada apa yang dikemukakan oleh Ibnu
Al Mun&ir dalam kitab Ma'alim As-Sunan, "Disebutkannya
pe,miqiaman dan pengingkaran dalam kisatr ini unhrk mendefinisikan

te,ntang kekhususan sifatnya. Karena dia sering melakukan itu
sebagaimana diketahui bahwa dia seorang wanita dari bani Makhzum.
Tampaknya, karena dia sering melakukan itu sehingga mendorongrya

rmtukb€rani mencuri."

Jawaban dari Al Khaththabi ini disambut oleh beberapa

periwayat, di antaranya oleh Al Baihaqi, dia berkat4 "Riwayat yang

me,nyebutkau pengingkaran pinjaman adalatr untuk memperkenalkan

tentang perihalqra, sedangkan hukuman potong tangan itu karena

kasus pe,ncurian."

Al Mundziri juga berpendapat serupa. Pendapat tersebut pun

dinukil oleh Al Maziri kemudian An-Nawawi juga dari para ulama.
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Al Qurthubi mengatakan, bahwa yang benar adalah tangannya

dipotong karena mencuri, bukan karena mengingkari pinjaman. Hal
ini berdasarkan beberapa hal berikut:

Pertamo, sabda beliau di akhir hadits yang menyebutkan

tentang pinjaman, U; z+'6lt j 6eanaainya Fathimah mencuri).

Ini merupakan bukti yang pasti batrwa wanita tersebut dipotong
tangannya karena mencuri. Sebab bila dipotongnya itu karena

mengingkari pinjaman" tentu saja penyebutkan "mencuri" di sini tidak
ada kaitannya, dan tentunya beliau akan berkatA "seandainya
Fathimatr mengingkari pinj aman. "

Saya (Ibnu Hajar) katakan, ini juga telah diisyaratkan oleh Al
Khaththabi.

Kedua, seandainya wanita itu dipotong tangannya karena

mengingkari pinjaman, maka akan mengharuskan pemotongan tangan

setiap orang yang mengingkari peminjaman sesuatu yang telah
terbukti peminjamannya, walaupun tidak melalui cara peminjaman.

Ketrga, itu menyelisihi hadits , # li ,/?.i lt ,i.e jb 'd
'gJi 1fia"k ada hulatman potong tangan bagi pengkhianat, pencopet

dan tidak pula perampas). kri adalah hadits yang kuat.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, hadits ini diriwayatkan oleh imam
yang empat dan dinilai shahih oleh Abu Awanah. Diriwayatkan juga
oleh At-Tirmidzi dari jalur Ibnu Juraij, dari Abu Az-Zttbair, dari Jabir
secara marfu'. Ibnu Juraij menyatakan dalam riwayat An-Nasa'i
dengan redaksi, "Abu Az-Zubur mengabarkan kepadalnr," namun
sebagian orang menyangsikan riwayat ini, karena Abu Daud
menyatakan bahwa Ibnu Jurad tidak mendengarnya dari Abu Az-
Zubair, dia berkata, "Telah sarnpai kepadaku dari Ahmad, bahwa Ibnu
Iuraij mendengamya dari Yasin Az-ZaWat."

Sernentara itu, Ibnu Adi menukil dalam l<rtab Al Kamil dart
ularna Madinah., bahwa mereka berkata, "Ibnu Jwaij tidak pernah
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mendengar dari Abu Az-Ztbair."

An-Nasa'i berkata, "Para bafizh meriwayatkannya dari para

salrabat Ibnu Juraij, darinya, dari Abu Az-zabait, dan tidak seorang

pun dari mereka yang menyebutkan redaksi, 'Mengabarkan

tepadaku,, dan tidak pula menyebutkan redaksi, 'Aku rasa dia

mendengamya'."

Saya(IbnuHajar)katakan,tapiadahaditspenguatdariAbu
Az-Z,abair yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i juga dari jalur Al

Mughirah bin Muslim, dari lrbiu Az-Ztbair, hanya saja Abu Az-

z|tbairjuga seoran g mudallis dan meriwayatkan secara an'anah dari

Jabir. Tapi hadits itu diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dari jalur lainnya,

dari Jabir dengan riwayat lain dari Abu Az-Zubair sehingga haditsnya

menjadi kuat. selain itu, mereka sependapat untuk mengamalkaillya

kecuali yang menganggapnya j anggal'

Ibnu A1 Mundzir menukil dari iyas bin Mu'awiyah bahwa dia

berkata, "Pencopet dihukum potong tangan'"

Tampaknya, dia menyetarakan pencopet dengan pencuri'

karena keduanya sirma-sama mengambil secara sembunyi-sembunyi.

Namun pendapat ini bertentangan dengan apa yang dinyatakan dalam

hadits tadi, jika tidak maka dia tidak akan menyebutkan pengingkaran

prnjaman. Para ulama sependapat bahwa pengkhianat tidak dihukum

potong tangan dan juga perilmpas, kecuali perampok'

Pandangan ini ditentang oleh yang lain, Ibnul Qayyim Al

Hambali berkata, "Tidak ada kontradiksi antara peminjaman (yang

diingkari) dan pencurian, karena pengngkaran prnjaman termasuk

kategori pencurian, maka hasil penggabungan kedua riwayat tadi,

balrwa mereka yang meriwayatkan dengan redaksi, ct; lOio

mencuri) berarti mengartikan pengingkaran

pencurian."

itu sebagai

Namun tampak jauh dari yang dimaksud. Dia berkata,
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"Jawaban Al Khaththabi tidak bisa diterima, karena hukum yang

berlaku adalah berdasarkan kriteria yang diisyaratkan. Ini diperkuat
oleh lafazh hadits dan susunan redaksinya dalam salah safu dari kedua

riwayafiry4 bahwa hukuman potong tangan itu berlaku untuk
pencurian, sementara dalam riwayat lain disebutkan bahwa
pengingkaran pinjaman dikenai had, sehingga keduanya sama.

Pemberlakuan hukum terhadap kriteria ini dapat difatrami secara

ilmiah. Jadi, masing-masing dari kedua riwayat ini menunjukkan
bahwa alasan potong tangan adalah pencurian dan pengingkaran

prnjarnan. Ini diperkuat oleh redaksi hadits Ibnu Umar yang tidak
menyebutkan pencurian dan tidak mengizinkan pembelaan dari
Usamah, dan di dalamnya juga dinyatakan bahwa wanita tersebut

dipotong tangannya akibat perbuatannya itu.

Aku telah menemukan pada salah satu jalur periwayatarurya

yang lebih jelas lagi, yaitu hadits yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i
dalam salah satu riwayatny4 d,r J-l-,1 fi e"$t'.*; Utl ;U'ai

e *t J?3 ?ui ,:il|;i'j'^:1;+t V a:; or:r4r}ti ;&3 #ht *
,q.TG ,W 'rri .rjta .6:.r:2 6 !fi J6, i' ,)tit;t e. , Jut *t {, ?n,

'*blt (Bahwa seorang wanita pernah meminjam perhiasan di masa

Rasulullah SAW. Dia meminjam perhiasan-perhiasan itu dan

mengumpulkannya lcemudian menahannya [tidak
mengembalikannyal. Maka Rasulullah SAW berdiri lalu bersabda,
"Hendalcnya seorang wanita bertaubat kepada Allah dan menunailan
kewajiban yang ada padanya." Hingga beberapa knli, namun wanita
itu tidak melalcuknnnya, maka beliau pun rmemerintahknn agar tangan

wanita itu dipotong).

An-Nasa'i meriwayatkan dengan sanad yang shahih dari

riwayat Mursal Sa'id bin At Mwsayyab, Lg oiUij;y {tF qb'a?;t'ot
'{ytil;t **fu ,{*"4, qr'}6 ,'c.,:r; ! rui ;tu. se (Bahwa

seorang wanita dari kalangan bani Makhzum meminjam perhiasan
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melalui orang lain, lalu dia mengingkarinya. Maka Nabi SAW

memerintahkan sehingga tangannya dipotong). Diriwayatkan juga

oleh Abdunzzaq, dengan sanad yang shahih hingga Sa'id, dia

berkata, uiii i; yi.'u f #.eil;u|&:*p l,' * ,{t gi
t---'.

'o,.Sti j ui6tv,.t4i ry|,{ ,a'lro6 & fsi#-t;ti ,St.rr ,ui6i c';f

F: *OXt, e 
tflt 

W,atl ,\f, (Seorang wanita dari sebuah rumah

besar di antara rumah-rumah orang Quraisy dihadapkan kepada

Nabi SAVtr, karena dia mendatangi sejumlah orang dengan berkata,

"sesungguhnya keluarga fulan meminjam sekian kepada kalian."

Malra mereka pun meminjamkannya. Setelah itu mereka [pemilik
barangJ mendatangi orang-orang itu [yang disebutlcan oleh si wanita

ituJ, namun mereka mengingkari, kemudian wanita itu pun tidak

mengakui. Maka Nabi SAWpun memotong tangannya)."

Ibnu Daqiq Al Id berkata, "Berdasarkan apa yang dilakukan

oleh penulis Al Umdah, yaitu mengemukakan hadits ini dengan

redaksi Al-Laits, kemudian mengatakan redaksi lainnya, yaitu redaksi

Ma'mar, mengindikasikan bahwa kisah tersebut adalatr kisah yang

sama, namun yang dipermasalahkan, apakah wanita itu mencuri

ataukah mengingkari pinjaman? Karena dia mengemukakan hadits

Aisyah dengan redaksi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan

Muslim dari jalur Al-Laits, kemudian dia mengatakan, 'Dalam redaksi

lainnya disebutkan , *o ht ,k U, ;A ,i.fi1 Ltt}t W"al;t U'k
t4.j- gir')'&t $"orong wanita pernah meminjam barang dan tidak

mengaloinya, maka Nabi SAW memerintahknn untuk memotong

tangannya).

Ini adalah riwayat Ma'mar yang diriwayatkan oleh Muslim.

Berdasarkan ini, maka dalil di dalam hadits ini tentang hukuman

potong tangan bagi yang meminjam (lalu mengingkarinya) adalatr

dalil yang lemah. Karena ada perbedaan redaksi untuk peristiwa yang

sama, sehingga hukumnya tidak bisa ditetapkan dengan menguatkan
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riwayat yang menyatakan bahwa 'wanita itu mengingkari' daripada

riwayat lainnya'. Demikian juga sebaliknya, sehingga ymg benr
batrwa wanita itu dipotong tangannya karena keduanya (mencuri dm
mengingkari pinjaman). Hukum potong tangan karena mencrri telah
disepakati sehingga lebih diunggulkan, sedangkan dalum kasus

mengingkari pinjaman masih diperselisihkan."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, nenurut saya, ini adalah jahn ymg
paling kuat. Di awal perrbatrasan hadits ini telah dike,mukakm
sanggahan terhadap pendapat yang menyatakan bahwa kedua kisah ini
adalah kisah dua wanita yang sama-sama dipotong tangarmya" derr

penetapan yang disebutkan oleh Al Qurthubi --$ahwa bila
pemotongan tangan ifu karena mengingkari pinjarnan, tentr
mengharuskan potong tangan bagr setiap yang

pinjaman- juga sebagai pendapat yang kuat. Sebab CIrang )mg
berpendapat dipotongnya tangan karena tidak me,ngakui p€rnah

meminjam tidak akan mengatakan itu untuk selain p€ngingktrm
pinjaman. Sehingga hal yang diperselisihkan dianalogikan dengan hal
yang disepakati, karena tidak seorang pun yang mengatakan, bahwa
hukuman potong tangan diberlakukan pada kasus mengingftri
pinjaman.

Ibnu Al Qayyim menjawab, bahwa perbdam artara
mengingkari pinjaman dan mengingkari yang lain adala[ bahwatidak
mungkin menghindari dari penctrri, dan juga dari orang ),mg
mengingkari pinjaman, berbeda dengan pencopet dan pemryas
(mereka bisa dihindari). Dia berkat4 "Tidak diragukan lagi, bahwa
manusia sangat membutuhkan pinjaman. Seandainya ormg yary
meminjamkan mengetahui bahwa bila orang yang meminjam ihl dryat
mengingkari apa yang dipinjamnya (tanpa sanksi), tentu hal ini akam

menutup pintu pinjana-meminjam, dan ini menyelisihi hikmah s5feiat"

lain halnya bila orang yang rnemberi pinjaman mengetahui bahwa
apabila si peminjam rnengingkari maka akan terancam potong tangan-

Hal ini lebih bisa mernpertahankan kelanjutan pinjam-merninjam."'
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Ini adalah suatu argum€n, t4i ini tidak bisa dijadikan sebagai

dalil terse,ndiri bila t€rnyata hadits Jabir tentang tidak adanya

hukuman potong t rgry bagi pengkhimat te,rmasuk hadits yang kuat.

Sebagian mengf,hususkan hukuman itu bagi yang meminjam atas

nama orang lain dengan maksud menipu orang yang dipiqiarri,
ke,mudian dia menggrmakan pinjaman itrL dao ketika diminta dia

mengingf,ariryra Orrog semafiIm ini tidak dipotong tangan hanya

karena penglhimatm itu, tapi karena dia setara dengan pencuri dalarn

hal me,ngambil hata ormg lain secara dimdiam.

Cetetan

Perkatam SufJ,an sebelumryra, eefiku perg unfuk menanyakan

kepada Az-Zthi, tentmg hadits wmita dari bani Makhzum png
me,ncuri, maka diaprm mengangkat suarmya ke,padaku tentang betapa

banpknya perh),am te,ntmg itu da tentang sebabnlm," telah
dijelaskan oleh sebagim orang yamgmeriwayatkan dari Suffan, dalam

kitab Al Muhaddi* Al Fadhil kilJrd Abu Muhammad Ar-
Ramahurmuzi disEbutkm dari jalur Sulaiman bin Abdul Aziz:
Mubammad bin Idris me,ngaba*m kepadaku, dia berkata: Aku
berkata k€pada Suflrm bin Ufinah, 'Berapa banyak engkau

mende,ngar dari Az-7f,l&ui?" Dia menjawab, "Adapuu lang bersama

bany* oran& maka itu ti,lak terhitrmg seAangtan yang sendirian,

maka hmya satu hadits. Pada suatu hfri aku masuk dari pintu bani

S),aibah, tfin),ata aku me,rrdapatinya sedag duduk menghadap ke arah

d*9, lalu aku b€*at4 'Wahai Abu Bakar, ceritakan kepadaku

teirtang hadits wmita dari bani Makhzum png tangannya dipotong

oleh Rasulullah SAW'. Dia kemudim melempari wajahku dengan

kerikil, lalu be,*ata 'Berrdirilah. Masih saja ada omng yang datang

k"pada krni dogm me,mbawa sesuatu yang karrri tidak sukai'. Aku
kennudian bemdiri, lalu seorang laki-laki melintas, maka dia pun

me,manggilqra, nelnun orang itu tidak mendengar, lalu dia

melemparnya dengm kerikil tei tidak smpai kepadanya. Dia lalu
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menyuruhku, 'Panggilkan dia kepadaku'. Maka aku pun memanggil

orang tersebut, lalu orang itu menghampirinya dan dia pun

menyeselesaikan keperluannya, setelah itu dia memandangiku lalu
berkat4 'Kemarilah'. Aku lantas datang menghampirinya, lalu dia

berkata, 'Sa'id bin Al Musayyab dan Abu Salamah mengabarkan

kepadaku dari Abu Huraraih, bahwa Rasulullah SAW bersabda, gtliilt

')t:* (Binatang ternak fyang terlepas kemudian merusakJ tidak ada

denda atas pemililorya)'. Kemudian dia berkata kepadaku, 'Ini lebih

baik bagimu daripada yang engkau inginkan'."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, hadits terakhir ini diriwayatkan

oleh Muslim dan keempat imam hadits dari jatur Suffan tanpa disertai

kisatr tersebut.

": "'' 'u j:o i' j-; ,e #",i $rfi (Mereka kemudianfrb.l )4e 4

berkata, "Siapa yang mau membicarakannya lcepada Rasulullah

SAfn. Maksudnya, untuk memberikan pembelaan kepada wanita

tersebut di hadapan beliau agar tangarurya tidak dipotong, baik dengan

pemaafan atau pun dengan tebusan. Altematif kedua ditunjuk&an oleh

hadits Mas'ud bin Al Aswad dengan redaksi, *V k, * 4, jl#
4 "* # ,Jui .z$rl'r#"|;q-rrt y; ,* &i (Kami kemudian

datang menemui Nabi SAW lalu berkata, "Kami akan menebusnya

dengan 40 uqiyah." Beliau lalu bersabda, "Dia disucikan adalah
lebih baik bagtnya. ') Seakan-akan mereka mengira bahwa had bisa
digugurkan dengan tebusan sebagaimana mereka mengira demikian
dalam kasus orang yang memberi fatwa kepada orang tua dari

seseorang yang disewa oleh orang lain yang kemudian berzita
(dengan isterinya), bahwa dia boleh menebusnya dengan 100 ekor

kambing dan seorang budak.

Selain itu, saya telah menemukan riwayat penguat h"t:
Mas'ud ini yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Abdullah bin Amr, 0[

+-+iJ 

"?4,4:;',)€t 
,:*r *bt op io'

i, c !.. l':.o.
,s!e Jlyt atyt
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(Bahwa seorang wanita mencuri pada masa Rasulullah SAW, lalu
lraumnya berkata, "Kami akan menebusnya.')

"i. t*)b isrtti-;,, (Siapa yang berani berbicara kepada beliau).

Dalam ,i*uyut'qotaibah disebutkan , *ib'a*;- J;j ,$$t (Mereka

berlrata, "Siapa lagi yang berani berbicara kepada beliau). hi lebih

jelas, karena yang bertanya dengan ungkapan, 'JJ"ji (Siapa yang

mau berbicara) bukanlatr orang yang menjawab de,lrgan, * is-"*- U,
(Siapa lagi yang berani berbicara kepada beliau). Kata al jur'ah
berarti maju dengan percaya diri. Maksudnya, tidak ada yang berani

melakukan itu kepada beliau selain Usama?r.

Ath-Thaibi berkata, 'Tluruf wawu di sini menggabungkan

dengan kalimat yang dihilangkan, yaitu, tidak ada seorang pun yang

berani karena kewibawaan beliau, akan tetapi Usamah mempunyai

hubungan dekat sehingga berani mengerrukakan itu ke,pada beliau."

Dalarn hadits Mas'ud bin Al Aswa{ setelatr redaksi, ?'#
q (Oi, disucikan adalah lebih baik baginya) disebutkan, ',1.(V'ili
e;LJtt41 ,:jJ: *vh, & I' J?t Ji (Setetah trami mendengar

lcelembutan perkataan Rasulullah SAW, kami datang menemui

Usamah). Dalam riwayat Yunus yang telatr dikemukakan pada

pembalrasan tentang penaklukan Makkah disebutkan , ;tr4|fr'Lf.,
zit ',-'l (Lalu knumnya segera menemui Usamah). Sedangkan dalam

riwayat Ayyub bin Musa yang telah, dikemukakan pada pembahasan

tentang kesaksian disebutkan, zilL-rt\'r-,Sl-btVt ",s;4'- * <ro*
tidak ada seorang pun yang berani berbicara kepada beliau selain

Usamah). Sebab kekhususan Usamah terkait dalam hal ini adalah

sebagaimana yang ditunjukkan oleh hadits yang diriwayatkan oleh

Ibnu Sa'ad dari jalur Ja'far bin Muhammad bin Ali bin Al Husain,

dari ayatrnya, til ttti .',t; ,;ti5 ) :eiui ,)tr P) {f b' ;a 7t ttl

r24 - TATIIUL BAARr



I

I

I

'+;'e 'tn'&" (Bahwa Nabi SAW pernah bersabda kepada (Jsamah,

"Janganlah engftau memberi pembelaan dalarn suatu had"' Yang

mana bila dia memberi pembelaan [dalam hal selain had] maka

pembelaannya diterina). Demikian juga redaksi yPg^ disebutkan

dalam riwayat Mursal Habib bin Abi Tsabit, l"fa h' & ln' J?.) ttg't

^iU- Pi (Rasulullah SAW menerima pembelaannya).

'P:t *\t ,)u fu l?i's gons dilesihi Rasulullah SAn.

Ini mengisyaratkan sabda Nabi SAW , i-i6 
"+t,ilPi 

(Ya Attah,

sesungguhnya aht mencintainya, maka cintailah dia). Per$elasannya

telah dipaparkan pada pembahasan tentang keutamaan.

'#i d,;,6ht ,P yt l?}|K 6ou dia pun berbieara kepada

Rasulullah SAln. Dalam riwayat Qutaibah disebutkan dengan redaksi,

'zit:'i'rrj6 (Latu [Jsamah berbicara kepada beliau]. Dalam redaksi ini

terdapat perkataan yang dilewati. Perkiraannya adalah, maka mereka

menemui usamah, lalu berbicara kepadanya mengenai perihar

tersebut, kernudian Usamah menemui Nabi SAW, lalu berbicara

kepada beliau. Dalam riwayat Yunus disebutkan, & }tt ,tr: W|€.6

t-#'r1ii P:, * ?t lKemudtan wanita itu dibawa lce hadapan Nabi

sAW, lalu (Jsamah berbicara trepada beliau mengenai dirinya).

Riwayat ini menunjukkan bafiwa pembela me,mberikan pembelaan

dengan kehadiran orang yang dibelanya sehingga lebih dapat diterima

olehnya (orang yang dibela) bila ternyata pembelaannya tidak

diterima.

Dalam riwayat An-Nasa'i dari Ismail bin Umayyah disebutkan

dengan redaksi, l:;.j'r*t (Lalu (Jsamah berbieara kepada beliau,

malca beliau melarangnya\. Maksudny4 menegaskan larangan

sampai-sampai dinisbatkan kepada kejahilaa karena kata az-zabru

berarti akal. Dalam riwayat Yunus disebutkan dengan redaksi, '-iK
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t:": lji; li,r e lt ,)fu rq" o}t;l 1tot" {Jsamah berbicara kepad.a

beliau, hingga rona wajah Rasulullah SAW pun berubaft). Syu'aib

menambatrkan dalam riwayatnya yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i,

L*K $2 $etika Usamah berbicara kepada beliau). Dalam riwayat

Mursal Habib bin Abi Tsabitdisebutkan, h' & 
t 
rlt'ol t'1'z;t-i pi AA

z;L-rl U iI3 f 'jd Pj # (Ketika (Jsamah datang dan Nabi SAW

melihatnya, beliau bersabda, "Janganlah lamu berbicara kepadaleu,

wahai Usamah.')

iirr ;ilui, |4'ri e'guJi1 :Jui (Aetuu kemudian bersabda,

"Apalrah engkau mau memberi pembelaan pada iatah satu had

Allah?') hi adalah kalimat tanya yang bernada pengingkaran, karena

sebelumnya telah ada larangan memberikan penrbelaan dalam perkara

had.Yvnus dan Syu'aib menambahkan dalam riwayatny4 ,i;t;l ,Sul

!, l:;j Li d $ay (Usamah pun berlcata, "Mohonkanlah ampunan

untukJat, wahai Rasulullah.') Dalam hadits Jabir yang diriwayatkan

oleh Muslim dan An-Nasa'i disebutkan , G$ ,'.it? rt ,t b'01;y1ll
'\k,l'r-,. uirii ,*t # tn' ,* H' q (Bahwa seorang wanita dari

bani Malrhzum telah mencui,lalu dia dibawa ke hadapan Nabi SAW,

malra dia pun meminta perlindungan kepada Ummu Salamah). Hadits

ini diriwayatkan juga oleh Imam Bqf;hari dan Muslim dari jalur

Ma'qil bin Yasar, dari Ubaidullah, dari /+bt Az-Zubair, dari Jabir.

Dikemukakan juga oleh Abu Daud sec.ra mu'allaq dan oleh A1

Hakim secira maushul dari jalur Musa bin Uqbah, dari Abu Az-

Ztban, dari Jabir dengan redaksi, *Vb,,#, l' )",t \'S-trc.'iUA
'&i (t"t" dia meminta perlindungan kepada Zainab binti Rasulullah

sAW).

Ibnu Al Mundzir berkata, 'Boleh jadi dia meminta

perlindungan kepada keduanya."
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Guru kami menanggapinya dalam lotab Syarfu At-Tirmidzi,
balrwa Zairab binti Rasulullatr SAW teiah meninggal sebelum

terjadinya kisah ini. Karena sebagaimana yang telah dikemukakan,

batrwa kisah ini terjadi saat penaklukan Makkah, yaitu pada bulan

Ramadhan tahun 8 H, sedangkanZainab meninggal sebelum itu, yaitu

pada bulan Jumadil Ula tatrun tersebut. Kemungkinan maksudnya

adalalr dia meminta perlindungan kepada Zainab, anak tiri Nabi SAW,
yaitu anak perempuan Ummu Salamah, narnun kemudian jati dirinya

menjadi rancu di kalangan para periwayat.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, ataa Zarnab binti Ummi Salamah

dinisbatkan kepada Nabi SAW dalam arti kiasan, karena dia adalah

anak tirinya (anak bawaan isterinya), sehingga dengan demikian tidak

dianggap keliru.

KEmudian guru karni berkat4 "Imam Atmad meriwayatkan
hadits ini dari jalur Ibnu Abi Az-Znad, dari Musa bin Uqball di
dalamnya dia menyebutkan, Pt *b', |* 4, -l|oiw ltaU au

meminta perlindungan kepada anak tiri Nabi SAW). Di bagian

aklrimya disebutkan, "Ibnu Abi Az-Znad berkat4 'Anak tiri Nabi
SAW adalatr Salamatr bin Abi Salamah dan Umar bin Abi Salamatr.
ril[anita itu meminta perlindungan kepada salah sahrnya'."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, saya menemukan riwayat yang

menunjukkan batrwa yang dimaksud adalatr Umar bin Abi Salamah,

karena Abdunazzaq meriwayatkan riwayat mursal Al Hasan bin
Muhammad bin Ali, dia berkata rif;yW; (Seorang wanita telah

mencuri), lalu dia menyebutkan haditsnya, dan di dalamnya

disebutkan , $l.,UJ'rti ,P) * i' .* |*,i" ,iJ, itl 'n'#;W
69,-Lzl^ii #'q.z+ttU,g j,Jui .,;* {U*or bin Abi Satamah

kemudian datang, lalu berlata kepada Nabi SAW, "Wahai Bapak,

sesungguhnya dia itu bibilil." Maka beliau bersabda, "Seandainya

dia itu Fathimah binti Muhammad, niscaya alat potong tangannya.')
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Amr bin Dinar yang meriwayatkan dari Al Hasan berkata

..Akutidakragu,batrwawanitaitrradalahbintiAlAswadbinAbdul

Asad."

Saya(IbnuHajar)katakan,tidakadakontradiksiantarakedua
riwayat dari Jabir itu, karena diartikan bahwa wanita itu meminta

peru''ndungan kepada Ummu Salamatr melalui anak-anakny4 dan itu

dikemukakan dengan menyebutkannya (menisbatkan kepada Ummu

Salamah),karenadiaadalatrkerabahy4dansuaminya(vakni
suaminyasebelumNabiSAW,yaituAbuSalarratr)adalahpamannya.

SedangkanmaksudperkataanumarbinAbiSalamatr,,#(bibilat),

adalahdarisegirrmur.Karenasebe,rramyawanitaituadalahanak
pamannya, saudara ayatrnya' lri seperti ungkapan Khadijatr kepada

Waraqah dalam kisah diutusnya Nabi SAVr' t't+t fIr'&\7 ei

(Wakai paman, dengarkanlah dari putera saudaramu

fireponaknnmun.Waraqah adalah putera pamannyq saudara ayahnya-

Dalam riwayat Abu Asy-Syalkt dari jalur Asy'ats' dari Abu

Az-zubatr,a*i l"uir?J;; /ii"'ia ;*; lrr ,r'u'a1:p'i:1

(Bahwa seorang wanita dari bani Makluum mencuri' lalu dia

memintaperlind.ungankepadaUsanah)'Initerkesanseakan-akan
wanitaitudatangbersamakaumnyqlalumerekaberbicarakepada
Usamahsetelah si wanita meminta perlindungan kepada Ummu

Salamatr.DalamriwayatMurlalHabibbinAbiTsabitdisebutkan,
;*t-tti' ;\:i ?*t *h' ,P 4' * rli:ti"6 (Latu meretca

mencari pembela tebih dari seorang untuk menghadap Nabi SAW'

lalu mereka berbieara dengan Usamah)'

.*ht itt # (Kemud.ian beliau berdiri lalu menyampaiknn

pidato).Dalam riwayat Qutaibah disebutkan dengan redaksi' ''i;;tt

(Laluberpidato).SementaradalarnriwayatYunusdisebutkandengan

redaksi, t;#7--t *l,r i; I' lfr-; i'i tft' 
'ots t,Ji (tutatam

harinya, Rasulullah sAw berdiri menyampaikan pidato)'

L2A _ FATEUL BAARI



i

ir-3' -+r5 t; :Jt-ii (Beliau kemudian bersabda, "v[ahai

manusia.') Dalam riwayat Qutaibah disebutkan tanpa menggunakan

lafazh ( di awal kalimat. Sementara dalam riwayat Yunus disebutkan,

'ri,i.tii 
'i,t P ,:X^t'$G,l'* ,"fri,(J#iui laeuau kemudian berdiri

menyampaikan khutbah, lalu memanjatkan pujian kepada Allah
dengan pujian yang layak bagi-Nya, lalu beliau berlata, "Amma

ba'du.')

'€t; ou c; ,P uJl lSesmgguhnya umat-umat sebelum kalian

telah sesat). Dalam riwayat Abu AI Walid disebutkan dengan kata,

CJ-ii (binasa). Demikian juga redaksi riwayat Muhammad bin Rumh

yang diriwayatkan Imam Muslim. Dalam riwayat Suftan yang

diriwayatkan An-Nasa'i disebutkan dengan redaksi, 
',Y.t]'t i'$I^ 6\

(Sesungguhnya bant Israil telah binasa). Sementara dalam riwayat

Qutaibalr disebutkan dengan redaksi, Fllj oS *|iSl1U*rt-umat
sebelum lcalian telah binasa)

Ibnu Daqiq Al Id berkata, "S@ara tekstual, perrbatasan

dengan kriteria ini tidak bersifat umum, karena sebenarnya banyak

sekali faktor yang menyebabkan kebinasaan bani Israil. Itu bisa saja

digrring kepada makna pembatasan yang khusus, yaitu kebinasaan

yang disebabkan oleh ke.sewexrang-we,lrangan dalam masalah hudud,

dan itu tidak hanya terbatas dalam masalah hadpenatian."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, pengertian ini diperkuat oleh hadits

yang diriwayatkan Abu Asy-Syaikh dalaur kitab As-Sariqah dari jalur
Zadzan,dari Aisyatr secara marfu', ve'ifuli1 :V\i S iiGjr r;k 6
,ttlia-Jt oJb (Sesungguhnya mereka tidak memberlalairan hulatman

terhadap orang-orang lraya namun mereka memberlalcuknnnya

terhadap orang-orang lemah). Faktor-faktor yang disinggung oleh

Asy-Syaikh, sebagiannya telah disebutkan dalam judul bani Israil,
yaitu pada hadits Ibnu Umar mengenai kisatr dua orang Yahudi yang
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beruina, dan penjelasflmya akan diapaparkan setelah ini. Selain itu,

telah dikemukakan pada pembahasan tentang tafsfu, yaitu hadits Ibnu

Abbas mengenai diterapkannya diyat terhadap orang yang terpandang

yang membunuh dan diterapkannya qishash terhadap orang yang

lemah.
ti:f'; ,.r;-j;.LtO:- ti1gt€ St (Sesungsuhnya apabila orang

terhormat *"n*r, maka mereka membiarkannya). Dalam riwayat

Qutaibalr disebutkan dengan redaksi, LiL'LJt igj 'O; til llpabtta

orang yang terhormat diantara merelca mencuri). Sementara dalam

riwayat Sufyan yang diriwayatkan olen An-Nasa'i disebutkan, 'b

* f-'4- I : e S; "6i1 +irlJr #. +tli tiy t'ii'6 (Yaitu apabila orans

terpandang dari mereka mendapatlcan had mereka membiarkannya

dan tidak melalcsanakan hulatman terhadapnya). Dalam riwayat

Ismail bin Umayyah disebutkan dengan redaksi, '*i, 'fi. A7 6rt

a:t-{hii (Tapi jika orang rendahan/lemah dari mereka menc'uri, maka

merelra memotong tangannya).

*' il'i (Demi Attah). Keterangan detail dengan redaksi ini telah

dipaparkan pada pembatrasan tentang sumpah dan nadzu. Redaksi

yang sama pun disebutkan dalam riwayat Ishaq bin Rasyid, sementara

dalam riwayat Abu Al Walid disebutkan dengan redaksi, n*-l: ,siif

9*. (Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya). Dalam riwayat

Yunus disebutkan dengan redaksi, 9ra. y:;'-it g{rt (Demi Dzat

yang jiwa Muhammad berada di tangan-Nya).

i; ):A|?i a-ryti'bl'1j (Seandainya Fathimah binti

Muhammad mencuri). Redaksi ini termasuk contoh yang

membenarkan bahwa, i-l adalah partikel yang berfungsi untuk

mencegah sesuatu. Kajian mendalam tentang ini telah dipaparkan oleh

penulis Al Mughnf yang akan dikemukakan dalam pembahasan
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telrtang engm-argan. Ibnu Majid menyebutkan dari guruny4

MuhammadbinRumh, hadits ini, "Aku AI-Izits

mengatakan setelah hadits ini, 'sungguh Allah telah melindungi dari

mencuri'. Setiap muslim selapknya mengatakan ini-"

Asy-Syaf i, setelah mengemukakan hadits ini, dia berkata,

"Lalu beliau tangan yang mulia dari seofimg wanita

yang terpandang, dan mereka menganggap itu baik kare'na

mengandung adab yang sangat santun. Nabi SAW moryebutkan

puterinya secara khusus, karena Fathimah menryakm anggota

keluarganya yang paling mulia di sisiryrq dan saat itu tidak ada la$

para puteri beliau selain Fathimah. Beliau hendak me'ngungf,rykm

ungkapan yang sangat mendalam dal,m pemberlakuan had tahadry

setiap mukallaf ,Ian tidak diskiminatif dalam hal itu. Selain itu,

kebetulan nama wanita )raog mencgri itu salna dengan nama

puteriqa, sehingga sangat tepat me,rnberikan perumpamam dengan

namatersebut."

tl', i'r-rAi'$ (Niscaya Muhammad akan memotong

tangannya). Dalam riwayat Abu Al Walid dan mayoritas periwayat

disebutkan de,ngan tedaksi, 6:n-'€.firil (Niscaya aht aknr memotong

tangannya). Yunus menambahkan dalam riwayatnya dari riwayat Ibnu

Al Mubarak, darinya sebagaimana yang telah dike'mukakan pada

pe,mbahasan tentang penakhrkan MatkalL 'cir; dt Offl +"f f
t ;-j-'c-Jyi (Kemudian beliau memerintahkan unatk wanita yang

mencuri iAt, lalu tangannya dipotong). Dalam hadits Ibnu Umr yang

diriwayatkan oleh An-Nasa'i disebutk*, ' 'cdiri 6*.j:*i 
'rivr..U e

("Berdirilah wahai Bilal, lalu ambillah tangannya-" Maka Bild pnr

memotong tangannya). Se,me,lrJara dalan riwayahya yang lain

disebutkan dengan red{rsi, '5ya wrp$ (Lalu beliau memerintahkan

[agar tangannya dipotongJ, mat(a tangannya pun dipotozg)' Datam

hadits Jabir )ang diriwayatkan oleh Al Hakim disebutkan dengan
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redaksi, VJai, (Lalu beliau memotongnya).

Abu Daud menyebutkan secara mu'allaq dari Muhammad bin
Abdurrahman bin Ghanj, dari Shafiyyatr binti Abi Ubaid serupa hadits

wanita bani Makhzum dengan tambatran redaksi, 4 i*'i ,l'6 @A

berlrata, "Lalu Dia pun bersaksilah atasnya.') Yunus juga

menambahkan dalam riwayatnya, ,*i:ft A WJ? i:A ,i:,:.O UA
-Ft *t';fu .,l; i' l?,;y#c {::16 ,u;'$t i4.l5u€i @isyah

berlcata, "Kemudian taubatnya baih dan dia pun menikah. Setelah rtu

dia datang kepadaht, lalu alu menyampaikon leperluannya kepada

Rasulullah SAW.'") Selain itu, diriwayatkan oleh Al Ismaili dari jalur
Nu'aim bin Hammad, dari Ibnu Al Mubarak, di dalamnya disebutkan,

z;:.;;O US ,i'tViV (urwah berknta, "Aisyah berknta.')

Sementara itu dalam riwayat Syu'aib yang diriwayatkan oleh

Al Ismaili pada pembahasan tentang kesaksian, dan dalam riwayat

putera saudaranya Az-Zrhi yang diriwayatkan oleh Abu Awanah,

keduanya meriwayatkan dari Az-Znbidisebutkan,'i. bU/l €?b, n6
'a* UtriU.vs ,# q.b*jifr,statrr.'6ei,UG a;l.o'ot ,;:al
tl+U-'e:tb ,fY U'ki qr!fu (Dia berkata: Al Qasim bin Muhammad

mengabarlcan l<cpadalal bahwa Aisyah berkata, "Wanita itu
lremudian menikah dengan seorang laki-laki dari bani Sulaim, dan dia

bertaubat serta bersiknp baik. Kemudian dia datang lcepadalat lalu
aht menyampailun keperluannya.' ")

Tampaknya, tarrrbahan dalarn riwayat Az-Z;.thri dari Urwalr

dari At Qasim ini semuanya berasal dari Aisyah, dan pada riwayat

keduanya ada tambahan lainnya, karena di akhfu hadits Mas'ud bin A1

Hakam yang diriwayatkan Al Hakim disebutkan, CVi ,giAt'i.y,l'6

,4ta:;t W jj$s J,;.'otS 'rt ) ivht ,p ,;t'oi ,f.g' i}; l' '* (mnu

Ishaq berlrnta: Dan Abdullah bin Abi Bakar menceritakan kepadalcu,

bahwa setelah Nabi SAW menyayanginya dan menyambung tali
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kekerabatan dengannya). Sernentara dalam hadits Abdullah bin Amr
yang diriwayatkan Imam Ahmad disebutkan, bahwa dia berkata, d."#
4,1 gnt ?Tit g;+" b ?At #i ,i65 ri' jF; 6-{t'u ('Apakah atat

memiliki kesempatan taubat, wahai Rasulullah? " Beliau menjawab,
"Statusmu hari ini terhadap lcesalahanmu adalah seperti saat engkau

dilahirkan ibumu.')

Pelaiaran vans dapat diambil:

1. Larangan memberi pembelaan dalam perkara hudud. Judul bab

ini rnenyatakan, bahwa larangan itu terikat dengan kriteria
"bila perkaranya telatr diajukan kepada pihak berwenang."

Mengenai masalah ini para ulama berbeda pendapat, Abu
Umar bin Abdil Barr berkata, "lAku tidak mengetahui adanya

perbedaan pendapat, bahwa pembelaan bagi para pelaku dosa

adalah kebaikan yang terpuji selama perkaranya belum sampai

kepada penguwa (pihak berwenang), tapi bila perkaranya

sudah sampai kepada penguasa, maka dia harus melaksanakan

hukumannya."

Al Khaththabi dan lainnya mengatakan dari Malik, bahwa dia
membedakan antara pelaku yang dikenal suka menyakiti orang

lain dan orang yang tidak, dia berkata, "[Jntuk jenis yang

pertama sama sekali tidak boleh diberi pembelaan, baik
perkaranya sudah sampai kepada imam (pihak berwenang)

maupun belum. Sedangkan bagi yang tidak dikenal demikian,
maka diperbolehkan memberi pembelaan untuknya selama

perkaranya belum sampai kepada imam."

2. Hadits bab ini dijadikan sebagai pedoman oleh mereka yang

mewajibkan pelaksanaan had terhadap orang yang

melontarkan tuduhan tanpa bukti bila perkaranya sudatr sampai

kepada imam, walaupun orang yang dituduhnya telah
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3.

4.

5.

6.

memaafl(annya. Demikian pendapat para ulama madzhab

Hanafi, Ats-Tsuari dan Al Auza'i. Sementara Malik, Asy-

Syaf i dan Abu Yusuf berkata, "Boleh dimaafl<an secara

mutlak, dan dengan pemaafan itl hadnya mutjadi gugur,

karena bila imam mendapati si pelaku (si penuduh) setelah

orang yang dituduhnya mernaafkannnya, maka dia bisa

membuktikan kebe,naran si penuduh, sehingga itu menjadi

syubhat yang kuat."

Hadits ini menunjukkan bahwa kaum wanita dan kaum laki-

laki masuk dalam ketentuan had mencl,'i.

Taubat pencuri diterima.

Usamah memiliki kedudukan yang istimewa di sisi Nabi SAW.

Fathimah AS mempunyai kedudukan yang paling tinggr di sisi

Nabi SAW, karena kisah ini mengisyaratkan bahwa dialah

yang menjadi puncak contoh di sisi beliau dalam masalah ini.

Demikian yang disebutkan oleh Ibnu Hubairatr. Telah

dikemukakan tentang alasan disebutkannya "Fathimah" bukan

yang lain dari kalangan keluarga beliau. Namun, dari sini tidak

dapat disimpulkan bahwa Fathimah lebih utama daripada

Aisyah, karena sebagaimana yang telah dikemukakan, narna

Fathimatr kebetulan sama dengan nama wanita tersebut, dan

kesamaan nirma itu tidak menafikan ketetapathad.

Tidak boleh bersikap pilih-kasih dalam melaksanakan had

terhadap orang yang memang harus dilaksanakan had

7.

walaupun orang tersebut adalah anak, kerabat atau pun orang

terpandang. Larangan ini sangat ditekankan, dan sangat

diingkari adanya pengecualian dalam hal ini atau adanya

pembelaan bagi orang y.ang memang harus dilaksanakan had.

8. Memberi penrmp,Lmiml dengan orang terpandang sebagai

bentuk kesungguhan dalam memperingatkan perbuatan

dimaksud boleh dilakukan. Dari riwayat ini juga disimpulkan

I

E-
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9.

10.

bolehnya mengabarkan tentang perihal yang diperkirakan

mengharuskan hukuman potong tangan berdasarkan perkara

yang benar-benar terj adi.

Orang yang bersumpah tentang suatu hal yang tidak terjadi,

berarti dia tidak melanggar, seperti halnya seseorang yang

mengatakan kepada seseorang yang tengah bersengketa

dengannya, "Demi Allah, seandainya engkau hadir saat itu,

pasti aku patahkan hidungmu."

Seseorang boleh mengasihani orang yang telah dilaksanakan

had terhadapnya. Ibnu A1 Kalbi mengemukakan dalam kisah

Ummu ,{mr binti Suffah, bahwa isterinya Usaid bin Hudhair

menyediakan tempat untuk wanita itu setelah tangannya

dipotong, dan dia membuatkan makanan untuknya. Lalu Usaid

menceritakan itu kepada Nabi SAW, seolah-olah dia

mengingkari sikap isterinya itu, maka beliau bersabda, L$c')
Xtt Wt (Dia [isterinyal telah mengasihiryta [wanita tersebutJ,

maka Altah pun mengasihinya [isterinyaJ).

Hadits ini menjelaskan anjuran mengambil pelajaran dari

umat-umat terdahulu, terutama mereka yang menentang

perintah syariat. Sebagian orang yang berpedoman dengan ini
mengatakan, bahwa syariat umat-uqat sebelum kita adalah

syariat bagi kita. Karena hadits ini mengisyaratkan peringatan

terhadap perbuatan yang menyebabkan kebinasaan yang

dialami oleh umat-umat sebelum kita, agar kita tidak binasa

sebagaimana mereka. Mengenai pendapat ini perlu ditinjau

lebih jauh, karena yang demikian itu jika memang tidak ada

perintah untuk memotong tangan pencuri di dalam syariat kita.

Sedangkan lafazh yang umum, maka itu sama sekali tidak

menunjukkan apa yang diklaimnya.

11.
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13. Firman Allah, u$i: f#g 'a t'Llt t b :urt 
*Iahilaki yang

nencuri dan perenpue" yang mencuri' maka potonglolt tangan

kedua)Ya"' (Qs' Al Maiidah [5]: 38)

';,qq'6Yiu7rlt el'dJvi !J'\b '* *:
.dJD U

Ali memotong dari telapak tangan' aataAan Tly 
tentang

wanita yang menc*i lalo dipotong tangan kirinya *Tidak ada yang

lain selain itu."

. 4 ,, ,',it Si ,:rr', ift|,lt e}t'Js:dxg ,f
)u-l f) G 4' r 'rr '- (' v' 

)+u

.:,5-b1, ,f 'pi"a-bllt 'rl ;0 !9';' f')t "+ 
aG

6789' Dari Aisyah' Nabi SAW bersabdq "Tangan penanri

dipotong bila (batang anriannya) mencapai seperenryt dinar atau

lebih;'

Hadits ini diriwayatkan juga oleh Abdurrahman bin Khalid'

putera saudaranya Az-bthndan Ma'mar dari Az-Zuhd'

;* ,;t *,'uP";'
.tl6-l

67so.Dari Aisvah' dari Nabi t:Y:Tf d4"Tansan

pencuri dipotong bita (barang atriannya) mencapai seperempat

dinsr."

i', e.ltil,U&f ''Jv'&3 
{'\t
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{l* 6; il' ,rr*pLi,gla ,*1t * r-;i}; *
.:q, $ G .t'&n,iC,{,t *\t J*Ut,f

6791. Dari Amrah binti Abdurrahman, dia menceritakan

kepadanya, bahwa Aisyah RA menceritakan kepada mereka dari Nabi

SAIM, beliau bersabda, "Tangan (pencuri) dipotong dalam ftasus

pencurian barang yang mencapai) seperempat dinar."

'l 
9:il1 

'i-'oi ,?*,a 4?i ,JG ,*j'* ,i't'-i /. l4 r
'):t-o-#';, f .tll .:.,.i*L\t *Ut * iL'&r

c,

'€J

'* 1 ',1 ,f 14 8L P")t *';.'"3L $:^; rit.JL 13"";

6792. Dari Hisyam bin Urwatr, dari ayalrnya, dia berkata,

"Aisyah mengabarkan kepadaku, bahwa tangan pencuri tidak pematr

dipotong di masa Nabi SAW kecuali (bila barang curiannya)

mencapai harga perisai, batk haiafa& (perisai yang terbuat dari kayu

atau tulang yang dilapisi kulit atau lainnya) maupun tzrs (perisai dari

baja)."

Utsman menceritakan kepada kami, Humaid bin Abdurralman

menceritakan kepada kami, Hisyam menceritakan kepada kami dari

ayahnya, dari Aisyatr dengan redaksi serupa.

,{i \i i#'u ;,i G g:ilt 
":-'*r'i;J'f 'Uu 

tuG r
, ',,i * rb * ,r-r,\;ii gt ri, -u; ,\ c* yti ii

.'^V .. z*;;
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6793. Dari Aisyatr, dia berkata, "Tidak pemah dipotong tangan

pencuri dalam (kasus pencurian) yang kurang dari nilai perisai; yang

terbuat dari kayu atau tulang maupul dari baja. Masing-masing dari

keduanya memiliki harga."

Diriwayatkan juga oleh Waki' dan Ibnu Idris dari Hisyam, dari

ayahnya secara mursal.

* 
"1, 

* ,b '!* ";-'*rP 
:Uti ti:; hr \Fria:uY *

t, . . . u I A / 
^,t) lE or.j ,i;LL ,i {'j';;"".1t f 'U ;'i g *: #?ur

.f ti tlii
6794. Dari Aisyah RA, dia berkata, "Tangan pencuri tidak

pernah dipotong di masa Nabi SAW bila kurang dari harga perisai,

baik yang terbuat dari baja atau yang terbuat dari kayu atau tulang

yang dilapisi kulit, masing-masing dari keduanya memiliki harga."

*i *Lht * lnt Jt-r'oi,t:"iZ?nt *ar'# ;.at * *
,'.iilr Svi ,at;l'j,.'J;J ,-lti .r2trt:^?tr X'A G &

'4,e(;'L
6795. Dari Abdullah bin Umar RA, bahwa Rasulullah SAW

memotong (tangan pencuri yang mencuri) perisai yang harganya tiga

dirham.

Hadits ini diriwayatkan juga oleh Muhammad bin Ishaq.

Al-Laits berkata, 'Nafr' menceritakan kepadaku (dengan

redaksi),'Nilainya'."
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'L>r'^*'fu e*:ia?ut *UtA,iC F it*
.e\3

i,' & Cte

6796. Dari Ibnu lJmar, dia berkata, 'Nabi SAW memotong

(tangan orang yang mencuri) perisai yang harganya tiga dirham."

'*<i L-*'w e *t rlL \t,* Ut e,iu ;ur * d
.:i,,;

6797. Dari Abdullah, dia berkat4 'T.Iabi SAW memotong

(tangan orang yang mencuri) perisai yang harganya tiga dirham."

:,Su r:-ib ?ur u*r'# ; i' + 'oi ,ge y
-etrt -^D6'^*',n e osL * *:t r)L

.'^!*, :aS o1:,* 

".;,1' 

J$3 ,:Ot;y u.:*J A$

6798. Dari Nafi', bahwa Abdullatr bin Umar RA berkata,

'Nabi SAW memotong tangan penctui perisai yang harganya tiga
dirham."

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muhammad bin Ishaq.

Al-Laits berkata, 'Nafi' me,lrceritakan kepadaku (dengan

redaksi),'Nilain5xa' . "

?rr;,:j-,, *\, * lur Jyti|,iGr;; ,si,r
.lU & S4r'a;:r,;*'e ablt b -U,apr

6799. Dari Abu Hurairah, dia berkata, "Rasulullah SAW
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bersabda, 'AUah melabtat pencuri yang mencuri telur lalu tangannya

dipotong, dan yang mencuri tali lalu tangannya dipotong'."

Keteranean Hadits:

(Bob firman Allah Ta'ala, "Laki-laki yang menanri dan

perempuan yang mencuri, maka potonglah tangan keduanya.')

Demikian Allah menyebutkan secara mutlak di dalam ayat ini, dan

para ulama sepakat bahwa yang dimaksud adalatr tangan kanan, jika
ada. Lalu para ulama berbeda pendapat bila yang dipotong itu tangan

Hri, baik sengaja atau pun tidak, apakah itu mencukupi? Dalam ayat

ini, penyebutan laki-laki yung mencuri lebih didatulukan daripada

perempuan yang mencuri, sementara di ayat lain penyebutan

perempuan yang berzina lebih didahulukan daripada lakiJaki yang

berzina. Ini karena mayoritas yang melakukan pencurian adalah kaum

laki-laki, dan kebanyakan yang mendorong kepada perzinaan adalah

perempuan. Selain ifu, karena perempuan merupakan sebab perzinaan,

sebab biasanya laki-laki terdorong melakukan zina lantaran

kegemulaian perempuan.

Pengungkapan dengan bentuk jamak kemudian dengan bentuk

mutsanna mengisyaratkan bahwa yang dimaksud adalah jenis pencuri,

lalu diaratrkan kepada malananya maka diungkapkan dengan jamak,

sedangkan bentuk mutsanna dikaitkan dengan kedua jenis yang telatr

diungkapkan.

Kata As-Sariqah (pencurian) secara bahasa berarti mengarnbil

sesuatu secara sembunyi-sembunyi. Sedangkan menurut syariat,

mengambil sesuatu secara sembunyi-sembunyi di mana si pengarnbil

tidak berhak menganibilnya. Ada yang mensyaratkan (iumhur) bahwa

barang yang diambil itu disimpan di tempat penyimpanan yang

semestinya.

Ibnu Baththal berkatq '?enyimpanan itu disimpulkan dari

makra pencurian secara bahasa, karena unfuk pencuri unta disebut a/
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khaarib (pencuri), untuk pencuri takaran disebut muthaffif (yang

mengurangi), untuk pencuri timbangan disebut mukhsir (yang

merugikan), dan untuk hal-hal lainnya telah disebutkan oleh Ibnu

Khalawaih dalarn kitab Lais."

A1 Maziri dan yang mengikutinya berkata, "Allah memelihara

hana dengan mewajibkan potong tangan bagr pencurinya.

Dik*rususkannya "pencurian" katena lebih jarang terjadi bila

dibanding dengan perampasan dan ghashab, dan karena selain

pencurian lebih mudatr dibuktikan, maka hukuman pencurian itu berat

agar lebih diwaspadai. Dalam potong tangan, tidak ditetapkan diyat

sebagai bentuk perlindungan terhadap tangan, karena ketika tangan itu

melakukan pengkhianatan maka menjadi tangan yang hina."

Ini mengisyaratkan syrbhat yang dinisbatkan kepada Abu Al
Ala' Al Ma'ari yangmengatakan,

Tangan harus ditebus dengan lima ratus dinar,

tapi mengapa bisa dipotong hanya karena seperempat dinar

Lalu AI Qasim Abdul Wahhab Al Maliki menjawabnya

dengan mangatakan,

Memelihara anggota tubuh adalah yang paling mahal, sedangknn

yangpaling murah

adalah memelihara harta. Karena itu, pahamilah hilonah dari Sang

Pmcipta

Penjelasanny4 bila diyat itu hanya ll4 dinar tentu akan banyak

terjadi tindak kejahatan terhadap tangan, dan seandainya nishab

potong tangan itu 500 dinar, tentu akan banyak tindak kejahatan

terhadap harta Dengan begitu tampaklatr hikmahnya. Itu semua

dilakukan untuk menjaga keutuhan tangan dan harta.

Ada kesulitan dalam memahami makna yang telah

dikemukakan tentang perbedaan antara mencuri dan merampas serta

sernisalnya bagi seseorang yang menolak analogi, dia mengatakan,

Pmcipta
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'?otong tangan untuk pencurian dan tidak berlaku untuk gashab datr

lainnya adalah tidak masuk akal, karena ghashab lebih banyak

merusak kehormatan daripada pencurian." Ini menunjukkan tidak

diterapkannya analogi. Jawabnya dalil-dalil yang menjelaskan agar

meuggunakan analogi lebih masyhur. Hal ini akan dipaparkan pada

pembahasan tetang hukum.

|iA nV At (Ali memotong dari telapak tangan). Atsar ni
mengisyaratkan perbedaan pandangan tentang bagan tangan yang

dipotong. Ada perbedaan pendapat tentang hakikat tangan. Salah satu

pendapat menyebutkan bahwa tangan dimulai dari bahu/pundak, ada

juga yang mengatakan dari siku, ada juga yang mengatakan dari

lengan, dan ada pula yang mengatakan, dari pangkal jari-jari. Alasan

pendapat pertama, bahwa orang-orang Arab biasa mengatakan, al yad

(tangan) dengan maksud bagian tubuh yang dimulai dari bahu/pundak'

Alasan pendapat kedua adalah ayat tentang wudhu dalam surah Al
Maa'idah ayat 6, *t-#t dt6-l!t (Dan tanganmu sampdi dengan

sila). Alasan pendapat ketiga adalah ayat tayammum, karena dalam

suratr An-Nisaa' ayat 43 disebutkan ,'+ +-*!t"&'*i ft''.-j,tt

(Sapulah mulramu dan t anganmu).

Sementara As-sunnah menjelaskan, seperti yang telah

dipaparkan pada topiknya, bahwa Nabi SAW hanya menyapu pada

telapak tangannya saja. Sebagian golongan Khawarij mengambil

dengan zhahirnya dalil yang pertama, dan dinukil juga dari Sa'id bin

Al Musayyab namun diingkari oleh beberapa periwayat. Tentang

pendapat kedua, kami tidak tahu siapa yang mengatakan itu untuk

masalah pencurian. Pendapat ketiga adalah pendapat jumhur, bahkan

sebagian mereka menukil ijma' dalam pendapat ini. Pendapat keempat

dinukil dari Ali dan dipandang bagus oleh Abu Tsaur, namun

pendapat ini disangkal, bahwa yang demikian itu tidak disebutkan

terpotong tangannya baik secara bahasa maupun tradisi, tapi disebut

terpotong jari-jari.
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Berdasarkan perbedaan inilah terjadinya perbedaan pendapat

tentang bagian yang dipotong (dalam kasus pencurian).Yang pertama

dikatakan oleh golongan Khawarij, namun mereka dibantah oleh ijma'
para salaf yang bertentangan dengan pendapat mereka. Ibnu Hazm

dari kalangan ulama Hanafi menyatakan, bahwa mereka berpendapat

potong tangan dari siku sebagai analogi kepada ketentuan wudhu,

demikian untuk tayammum menurut mereka. Dia pun berkata, "Itu
lebih utama daripada analogi mereka tentang kadar mahar yang

dianalogikan dengan nishab pencurian."

Iyadh menukilnya sebagai pendapat yang ganjil, sementara

dalil jumhur adalah berpedoman dengan batasan terendah yang bisa

disandangkan nama ifu, karena sebelum mencuri, tangan adalah

sesuafu yang mulia, namun karena nash memerintahkan pemotongan

tangan, dan itu dimaksudkan untuk makna-makna ini, maka tidak
boleh meninggalkan malma yang telah diyakini 

-yakni 
kemuliaan

tangan- kecuali dengan yang diyakini juga, yaitu memotong dari

telapak tangan.

Atsar dari Ali diriwayatkan secara maushul oleh Ad-
Daraquthni dari jalur Hujayyah bin Adi, bahwa Ali pernah memotong

dari persendian. Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dari riwayat Mursal

Raja' bin Haiwah, J*tit',y P Pj *ht & ,!r'ttl (Bahwa Nabi

SAW memotong dari persendian). Diriwayatkan juga oleh Abu Asy-

Syaikh dalam kitab Hadd As-Sariqah dari jalur lainnya, dari Raja',

dari Adi secara marfu' seperti itu, dan juga dari jalur Waki', dari

Suffan, dari Abu Azu-Zlbair dan Jabir secara marfu 'seperti itu.

Sa'id bin Manshur meriwayatkan dari Hammad bin Zaid, dari

Amr bin Dinar, dia berkata, "IJmar memotong dari persendian dan Ali
memotong dari persendian kaki."

Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dari jalur Ibnu Abi Haiwah,

batrwa Ali memotongnya dari pesendian. Selain itu, diriwayatkan dari

Ali bahwa dia memotong tangan dari (pangkal) jari-jari dan
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memotong kaki dari persendian. Diriwayatkan juga oleh Abdunzzaq,
dari Ma'mar, dari Qatadah darinya, namun sanad-nya terpufus

walaupun para periwayat di dalam sanad-nya adalah para periwayat

Ash-Shahih. Abdvnazzaq juga meriwayatkan dari jalur lainnya,

bahwa Ali pernah memotong kaki dari mata kaki.

Asy-Syaf i menyebutkan dalam kttab ll&tilaf Ali wa lbni
Mas'ud, batrwa Ali memotong tangan pencuri hanya jari kelingking,
jari manis dan jari tengatr saja, dan dia berkata, *Aku malu kepada

Allah untuk membiarkannya tanpa amal."

Ada kemungLinan ibu jari dan jari telunjuk tetap dibiarkan

ada, sedangkan telapak tangan dan ketiga jari itu dipotong, atau

telapak tangan tetap dibiarkan ada. Yang pertama lebih tepat sesuai

dengan apa yang dinukil oleh Imam Bukhari bahwa dia memotong

dari telapak tangan, karena pada sebagian naskah disebutkan dengan

membuang |a @ari), yaitu dengan redaksi, '.lJil|*"'*i (Ali

memotong telap ak tangan).

'ui; tl.'o,-! ,rg;-r'*+it'c,ii;' a'11 Gisri ,Sttt (eatadah

mengatalran tentang wanita yang mencuri lalu dipotong tangan

kirinya, "Tidak ada yang lain selain itu.'). Hadits ini diriwayatkan

secara maushul oleh Ahmad dalam lotab At-Tarikh dai Muhammad

bin Al Husain Al Wasithi, daxi Auf Al A'rabi, darinya seperti itu.

Kemudian saya melihat dengan tulisan Mugblathai dalam Syarf;-rrya

namun dia tidak mengemukakan lafhzhnya. Diriwayatkan juga oleh

Abdurrazzaq dari Ma'mar dari Qatadatr, lalu dia menyebutkan seperti

perkataan Asy-Sya'bi, "Tidak melebihi itu setelah diterapkawrya had

terhadapnya." Dia juga mengemukakan dengan sanad-nya dari Asy-

Sya'b-, bahwa dia pernah ditanya tentang pencuri yang dihadapkan

untuk dipotong tangannya, lalu dia mengeluarkan tangan kirinya, lalu

dipotong, dia menjawab, "Tidak lebih dari itu."

Dengan menyebutkan atsar ini Imam Bukhari mengisyaratkan,

bahwa asalnya adalah yang pertama kali dipotong dari pencuri adalah
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tangan kanan. tni juga merupakan pendapat jumhur. Ibnu Mas'ud juga

membaca (ayat tersebut) ,t;$[;i ,:#'6 (Mafta potonglah tangan kanan

mereka).

Sa'id bin Manshur meriwayatkan dengan sanad yatg shahih

dari Ibrahim, dia berkata, "Itu adalah qira'ah kami." Maksudnya,pmd
sahabat Ibnu Mas'ud. Mengenai ini Iyadh menukil terjadinya ijma',
lalu dikomentari, bahwa memang itu menjadi terasa janggal bila
disandingkan dengan pendapat yang menyatakan bahwa secara mutlak

bila dipotong tangan kiri, maka itu sudah mencukupi seperti nukilan
yang berasal dari Qatadah.

Malik berkata, "Jika dilakukan dengan sengaja (yakni

pemotongan tangan kiri), maka orang yang memotongnya harus

diqishash, dan dia harus memotong tangan kanan. Tapi bila'dilakukan
karena kesalahan, maka wajib membayar diyat dan itu mencukupi

bagi si pencuri (yakni tangan kanannya tidak harus dipotong pula)."

Pendapat yang sama pun dikemukakan oleh Abu Hanifah,

sementara menurut Asy-Syafi'i dan Ahmad ada dua pendapat

mengenai pencuri.

Para ulama salaf berbeda pendapat mengenai orang yang

mencuri lalu tangan kanannya dipotong, kemudian dia mencuri lagi.

Jumhur mengatakan, batrwa hukumuurya adalah kaki kirinya
dipotong. Bila dia mencuri lagi maka tmgm kirinya dipotong. Bila dia

mencuri lagi maka kaki kanannya dipotong. Dalil mereka adalah ayat

muharabah dan perbuatan para sahabat, dan bahwa mereka memahami

dari ayat tersebut, bahwa itu adalah untuk kali yang pertama, bila si

pencuri mengulangi lagi perbuataturya maka dilakukan pemotongan

yang kedua hingga tidak ada lagi yang bisa dipotong. Bila setelatr itu

mencuri lagi, maka dia dila'zir dan dipenjara.

Ada juga yang mengatakan, bahwa si pencuri tersebut dibunuh

ketika melakukan pencurian untuk yang kelima kalinya, seperti

pendapat'yang dikemukakan oleh Mush'ab Az-Zriltri Al Madani,

i
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sahabatnya Malik. Dalilnya, hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud

dan An-Nasa'i dari hadits Jabir, dia mengatuX^, "Qt Jt,llUrig
iq t .t#yila .'o; rrllo' 'tfu6.$u6 .tttii,:J6t';.,t *X" 'v
i,#i i,:ul *tb y. (Seorang pencuri pernah dihadapkan kepada Nabi

SAII/, lalu beliau bersabda, "Bunuhlah dia." Maka mereka berkata,

"Wahai Rasulullah, dia hanya mencuri." Makn berkata, "Potonglah

dia." Kemudian orang itu dibawa lagi kepada beliau untuk kedua

kalinya, beliau pun bersabda, "Bunuhlah .dia.") Setelatr itu

disebutkan redaksi seperti itu hingga, :\A'Ja .ttlfii ,:Sui d.l+6J' yrGP

f. e c.)') it'tii ,.u. d{tJ6 (Lalu untuk pencurian yang kelima kalinya,

orang itu dibawa ke hadapan beliau, maka beliau bersabda,

"Bunuhlah dia." Jabir berkata, "Maka kami pun membawanya, lalu

kami membunuhnya lantas melemparkannya ke dalam sebuah

surnur.").

An-Nasa'i berkata, "Ini adalah hadits munkar, dan Mush'ab

bin Tsabit yang meriwayatkanyatidak kuat.'

Sebagian ulama termasuk Ibnu Al Munkadir dan Asy-Syaf i
mengatakan, bahwa hadits ini mansukh (telah dihapus hukumnya).

Sebagian lainnya mengatakan, bahwa hadits ini khusus untuk orang

tersebut. Tampaknya, Nabi SAW telah mengetahui bahwa orang

tersebut harus dibunuh, karena itulah sejak pertama beliau

memerintahkan untuk membunuhnya. Kemungkinan juga orang

tersebut termasuk orang-orang yang membuat kerusakan di muka

bumi.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, hadits ini memiliki penguat dari

hadits Al Harits bin Hathib yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i dengan

redaksi, O; t-$:tjJs .ftni ,'Sut 4!t'&} # ll' ,p ,!t?tt
(Bahwa seorang pencopet dibawa ke hadapan Nabi SAW, lalu beliau

bersabda, "Bunuhlah dia." Mereka pun berkata, "Sesltngguhnya dia

hanya mencuri.") Setelah itu disebutkan redaksi seperti hadits Jabir

i

I

I

t
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tentang perintah untuk memotong keempat anggota fubuhnya, hanya

saja di bagian akhimya disebutkan , i'Jui ft gj W e 44, O" i
* ,)luit j i-'rti 

'jti ;bt+,pt pi*B h' 
"& l' 

)';:t os ,f
;:Ji;ri ?t'P|1 (Kemudian dia mencuri lagi untuk kelima kalinya di

masa Abu Bakar, lalu Abu Bakar berkata, "Dulu Rasulullah SAW

telah memberitahuknn ini ketika beliau mengatakan, 'Bunuhlah dia'.

Kemudian dia menyerahkannya kepada para pemuda Quraisy, lalu

mereka pun membunuhnya.')

An-Nasa'i berkata, ttr{ku tidak mengetahui adanya hadits

shahih mengenai hal ini."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, Al Mundziri mengatakan dengan

mengikuti lainnya, tentang adanya ijma' dalam hal ini. Mungkin

maksud mereka bahwa perkara tetap seperti itu, jika tidak maka Al
Baji telah menyatakan di dalam trtab Ikhtilaf Al Ulama', bahwa itu
adalah pendapat Malik, kemudian dia berkata,"Adapendapatnya yang

lain, yaitu tidak dibunuh."

Iyadh berkata, "Aku tidak mengetahi seorang pun dari ulama

yang mengatakan demikian kecuali apa yang disebutkan oleh

Mush'ab, sahabat Malik dalam kitab Al Mukhtashar dai Malik dan

ulama Madinah lairurya, dia mengatakan, 'Orang baligh yang mencwi
maka tangan kanannya dipotong. Kemudian jika dia mengulangi lagi,

maka kaki kirinya dipotong. Kemudian jika dia mengulangi lagi, maka

tangan kirinya dipotong. Kemudian jika dia mengulangi lagi maka

kaki kanannya dipotong. Jika dia mencuri lagi untuk kelima kalinya,

maka dia dibunuh seperti yang dikemukakan oleh Rasulullah SAW

dan Umar bin Abdil Aziz'."

Pendapat ketiga, yaitu tangannya dipotong setelah tangannya,

kemudian dipotong kakinya setelah kakinya. Demikian yang dinukil

dari Abu Bakar dan Umar, tapi nukilan ini tidak shahih. Abdurazzaq
meriwayatkan dengan sanad shahih dari Al Qasim bin Muhammad,
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bahwa Abu Bakar memotong tangan orang yang mencuri untuk ketiga

kalinya. Kemudian dari jalur Salim bin Abdillah, bahwa Abu Bakar

memotong tangannya, karena si pencuri itu tangannya telah buntung.

Para periwayat dalam kedua sanad ini adalatr orang-orang tsiqah

namun s anad-nya terputus.

Pendapat keempat, dipotong kaki kiri setelah yang kanan,

kemudian tidak ada lagi yang dipotong. Demikian riwayat yang

diriwayatkan oleh Abdtxrazzaq dari jalur Asy-Sya'bi, dari Ali, namun

sanad-rrya lemah. Dari jalur Abu Adh-Dhuha, dari Ali juga serupa itu,

dan para periwayatnya tsiqah namun sanad-nya terputus.

Diriwayatkan juga dengan sanad yang shahih dari Ibrahim An-

Nakha'i, bahwa mereka berkata, "Manusia tidak boleh dibuat menjadi

seperti binatang tanpa tangan, karena dia tidak dapat makan

dengaru-rya dan merasa malu karenanya."

Selain itu, diriwayatkan dengan stanad yang hasan dari

Abdurrahman bin Aidz, bahwa Umar hendak memotong untuk ketiga

kalinya, lalu Ali berkata kepadanya, "Pukul saja dia lalu tahanlah dia."

Maka Umar pun melaksanakan itu. Demikian pendapat An-Nakha'i,

Asy-Sya'bi, Al Auza'i, Ats-Tsauri dan Abu Hanifah.

Pendapat kelima dikemukakan oieh Atha', bahwa kedua kaki

sama sekaii tidak dipotong berdasarkan zhahir ayat. hi juga

merupakan p endap at go longan Zhahiny ah.

Ibnu Abdil Barr berkata, "Hadits yang menyebutkan

dibunuhnya orang yang mencuri untuk kelima kalinya adalah hadits

rnunkar, dan telah diriwayatkan secara valid, lf p; Yf\?t'},/.\
*r,i ,9:by.{Tidak dihalalkan darah seorang muslim kecuali dengan

salah satu dari tiga hal). Selain itu, telah diriwayatkan juga, fr?t
"f.* Wri:,7A g"rrurian adalah tindakan keji, dan ada sanl<sinya).

Diriwayatkan secara valid dari para sahabat tentang dipotongnya kaki

setelah tangan, padahal mereka membaca dalam surah Al Maa'idah
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ayat 38, q$i firt$'e51U6'o.risrt (Laki-laki yang mencuri dan

perempuan yang mencuri, maka potonglah tangan keduanya). Hal ini

seperti halnya mereka sepakat tentang tebusan binatang buruan jika

terbunuh dengan tidak sengaja, padahal mereka membaca dalam surah

Al Maa'idah ayat 95, f*Jlr',H ,F J ,--1,itfrl fikA'& UitUt

(Barangsiapa di antara kamu membunuhnya dengan sengaia, malm

dendanya ialah mengganti dengan binatang ternak seimbang dengan

buruan yang dibunuhnya). Mereka juga mengusap kedua kh"ff,

padalral mereka membaca, #;t'# (Membasuh kedua kaki).

Mereka berpendapat demikian berdasarkan Sunnatr.

Imam Bul*rari menyebutkan tiga hadits dalam bab ini, yaitu:

Pertama, hadits Aisyah dari dua jalur:

-- i. c,..l). 6:;b'i1e (Dari Anrah). Ad-Daraquthni mengatakan dalam

kitab Al llal,"lbrabimbin Sa'ad dan semua orang yang meriwayatkan

dari Ibnu Syihab hanya menyebutkan dari Amrah. Sementara Yunus

meriwayatkan darinya dengan menambahkan Urwah bersama

Amrah."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, Ibnu Abdil Barr menceritakan,

bahwa sebagian periwayat adalah lemah, yaitu Ishaq Al Hunaini,

meriwayatkannya dari Malik, dat', Az-Zlthi, dari Urwatr, dari Amrah,

dari Aisyatr. Demikian juga dia meriwayatkan dari Al Auza'i, dari Az-

Ztttri.

Ibnu Abdil Ba:r berkata, "Kedua sanad ini tidak shahih,

sedangkan perkataan Ibrahim dan yang mengikutinya adalah yang

dapat dijadikan sebagai pegangan. Demikian juga yang diriwayatkan

oleh Al Ismaili dari riwayat Zakanya bin Yahya dan Harnawaih, dari

Ibrahim bin Sa'ad, dan riwayat Yunus dengan memadukan keduanya

adalah shahih;'

Saya (Ibnu Hajar) katakan, putera saudaranya Ibnu Syihab

menyatakan dari pamannya bahwa dia mendengarnya dari Amrah, dan
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Amrah mendengarnya dari Aisyah, seperti itu yang diriwayatkan oleh

Abu Awanah. Demikian juga yang diriwayatkan Muslim dari jalur

lairurya, dari Amrah, bahwa dia mendengar dari Aisyah.

JL.{, Hl .J ,t)t F (Tangan pencuri dipotong bila [barang

curtarnyal *"n"opoi seperempat dinar). Dalam riwayat Yunus

disebutkan tlengan redaksi, gl3tU'*lt (Tangan pencuri dipotong).

Sementara dalam riwayat Harmalah dari Ibnu Wahab yang

diriwayatkan Muslim disebutkan dengan redaksi, C 
'll ylfu' X U# !

)6"; g-i.) Qangan pencuri tidak dipotong kecuali dalam [kasus

pencurian yang mencapaiJ seperempat dinar). Demikian juga hadits

yang diriwayatkannya dari jalur Sulaiman bin Yasar dari Amrah.

ti,t-o(, i (Atau tebih). Penulis kitab Al MufuJcam berkata, "Kata

ini disebutkan secara khusus dengan fu,xaf fa', dan boleh juga dengan

iJ sebagai pengantinya, namun tidak boleh dengan huruf wawu."

Saya (Ibhu Hajar) katakan, dalam riwayat Sulaiman bin Yasar

dari Amrah yang diriwayatkan Imam Muslim disebutkan dengan

redaksi, '^5:j 63 (Atau yang lebih dari itu) sebagai ganti, 1i;e'r,^ i (Atau

lebih). Keduanya memiliki makna yang sama'

"**'J' ,f "#t"|s-b!it ,gi i.ti f.s U f'jt r:? a.\5 (Hadits ini

drrmayatkan'oleh Abdurrahman bin Khalid, putera saudaranya Az-

Zuhri dan Ma'mar dari Az-Zuhri). Maksudnya, periwayatimnya hanya

sampai pada Amrah. Kemudian dia mengemukakan rirvayat Yunus

natrnnn di bagian akhirnya tidak terdapat redaksi, tl.ts,r^ t (Atau lebih).

knam Muslim meriwayatkaillya dari Harmalah dan A1 Ismaili dari

jalur Hammam, keduanya dari Ibnu Wahab, dengan mencantumkan

redaksi tersebut.

Riwayat Abdurrahman bin Khalid, yaitu Ibnu Musafir,

diriwayatkan secara maushul oleh Adz-Dzuhli dalam kitab Az-
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Zuhriyyat, dari Abdullah bin Shalih, dari Al-Laits, dariny4
menyerupai riwayat Ibrahim bin sa'ad. saya telah melihat tulisan
Mughlathai yang ditirukan oleh guru kami, Ibnu Al Mulaqqin, bahwa
Adz-Dzuhli meriwayatkannya dalam kitab ltat Hadits Az-Zuhri, dat',
Muhammad bin Bakar dan Rauh bin lJbadah, semuanya
meriwayatkan dari Abdurrahman. Apa yang dikatakannya ini tidak
ada wujudnya, bahwa Rauh dan Muhammad bin Bakar sama sekali
tidak mempunyai nwayatini dari Abdunahman.

Riwayat putera saudaranya Az-Zthi, yaitu Muhammad bin
Abdullah bin Muslim, diriwayatkan secara maushul oleh Abu Awanah
dalam kitab Ash-shahih daijalur ya'qub bin Ibrahim bin sa'ad, dari
putera saudaranya Ibnu Syihab, dari pamannya. Saya juga telah
membaca tulisan Mughlathai dan ditirukan oleh guru kami, bahwa
Adz-Dzuhli meriwayatkannya dari Rauh bin Ubadah darinya.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, itu juga tidak ada wujudnya, karena
sebenarnya dia meriwayatkannya dari ya'qub bin Ibrahim bin sa'ad.

Riwayat Ma'mar diriwayatkan secara maushul oleh Ahmad
dari Abdunazzaq darinya. Diriwayatkan juga oreh Muslim dari
riwayat Ab&trrazzaq namun tidak mengemukakan redaksinya. An-
Nasa'i pun mengemukakannya dengan redaksi, i) e 9:ilt U-'*it
ri'te{n i sti-2 (Tangan pencuri dipotong bila [barang curiannyaJ

mencapai seperempat dinar atau lebih). Selain itu, An-Nasa'i dan
Abu Awanah juga meriwayatkan secara maushul dari jarur Sa'id bin
Abi Arubah, dari Ma'mar.

Di bagian akhimya, Abu Awanah berkata, .,Sa,id mengatakan
kepada kami, kami menghormati Ma'mar, kami meriwayatkan darinya
walaupun saat itu dia masih muda."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, Sa'id lebih tua daripada Ma,mar,
dia kadang ikut bersamanya saat berkumpul dengan sejumlah
gurunya. Ibnu Al Mubarak meriwayatkannya dari Ma,mar, namun dia
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tidak meriwayatkannya secara marfu', demikian yang diriwayatkan

oleh An-Nasa'i. Dia juga meriwayatkannya dat'. Az-Z;'rhri Sulaiman

bin Katsir yang diriwayatkan oleh Muslim dari riwayat Yazid bin

Harun, darinya disertai dengan riwayat Ibrahim bin Sa'd.

',ii'* (Dari Yunus). Dalam riwayat Muslim disebutkan, dari

Harmalah. Dalam riwayat Abu Daud disebutkan, dari Ahmad bin

Shalih, keduanya meriwayatkan dari Ibnu V/ahab

"'g1tb-|\\ 
f:lt * ,F.)-J*'o-b (Dari Muhammad bin

Abdurrahman Al Anshari). Disebutkan dalam riwayat Al Ismaili dari

Abdushshamad bin Abdul Warits, aku mendengar ayahku berkata: Al
Husain Al Mu'allim menceritakan kepada kami dari Yahya:

Muhammad bin Abdurrahman Al Anshari menceritakan kepadaku. A1

Isma'ili berkata, "Harb bin Syaddad juga meriwayatkannya dari

Yahya bin Abi Katsir." Hammam bin Yahya berkata: Dari Yahya bin
Abi Katsir, dari Muhammad bin Abdurrahman bin Zwarah.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, Abdurrahman dinisbatkan kepada

kakeknya, yaitu Abdurtahman bin Sa'ad bin Zurarah. A1 Ismaili
berkata, "Ibrahim Al Qannad meriwayatkannya dari Yahya dari

Abdunahman bin Tsauban begini: Ibnu Sha'id menceritakan kepada

karni dari Luwain dari Al Qannad. Yang sebelumnya lebih shahih, dan

itu yang dinyatakan oleh Al Baihaqi, dan orang yang mengatakan Ibnu
Tsauban berarti ia keliru.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, An-Nasa'i meriwayatkannya dari

dwayat Abdurrahman bin Abi Ar-Rijal, dari Muhammad bin
Abriunahman, dari ayahnya, dari Amrah, dari Aisyah secara marfu'

dengan redaksi, :6-l C.lt"';.4t *: ,1il, f e g:UtUL!;t (Tangan

pencuri dipotong dalam fkasus pencurian yang mencapai] harga
perisai, sedangkan harga perisai adalah seperempat dinar). Dra
meriwayatkannya juga dari jalur Sulaiman bin Yasar, dari Amrah

dengan redaksi, |*?J i:$.{',y. :',;*t #3'Jt rii.irtLlr U-tl;ri1
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)G-lU] ,lriti r'0;;r ('Tangan pencuri tidak dipotong dalam {kasus

pencurianJ yang latrang dari harga perisai." Lalu dikatakan kepada

Aisyah, "Berapa harga perisai?" Aisyah meniawab, "Seperempat

riinar.")

Riwayat Husain Al Mu'allim dari Yahya diriwayatkan oleh

Abu Nu'aim dalam kitab Al Mustakhrai dari jalw Hiql bin Ziyad,

darinya dengan redaksinya.

'riV ,;e? )* *a"b C (Dari Amrah binti Abdurrahman,

dia menceritaknn kepada'nya). Maksudnya, Amlah menceritakan

kepadanya. Demikian juga redaksi, "Dari Aisyah, dia menceritakan

kepada mereka." Kebiasaan para periwayat adalah membuang kata

tersebut dalam redaksi seperti ini sebagai**1 m"erel,<a 
::11*rli

membuang kata iti (dia berkata) seperti dalam redaksi, ,01-?i' $lji
"a:t-y 6!* qUtsman menceritakan kepada knmi, Abdah menceritakan

kepada kami).Juga seperti dalam redaksi, l)ij a33i ,of 'ci; letcu

mendengar ayahku, fulan menceritakan kepada kami). Ibnu Ash-

Shalah menyebutkan, bahwa sebenamya itu harus diucapkan dengan

redaksi, jri laia berkata). Mengenai hal ini ada pembahasan tersendiri,

dan tampaknya tidak difokuskan kepadalafazh'oi qOanw4 yang saya

isyaratkan. Dalam riwayat Abdushshamad tersebut disebutkan, i:;S'tt

t4:1!6 ',ry$t ii a:;O'bt ,'^i3:rt (Bahwa Amrah menceritakan kepad.anya

fkepada MuhammadJ, dan bahwa Aisyah (Jmmul Mulctninin

mencerit akan kepadanya [kepada Amrah] ).

)6-: i:t e.Or il.i, (Tangan [pencuriJ dipotons dalam [kasus

pencurian yang mencapaiJ seperevnpat dinar). Demikian redaksi yang

disebutkan daiam riwayat ini secara ringkas. Begitu juga dalam

riwayat Muslim. Abu Daud meriwayatkannya dari Ahmad bin Shalih,

dari Ibnu Wahb dengan redaksi, t@d t6l di C i4' (Potong tangan
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pada [pencurian yang mencapai] seperempuat dinar atau lebih), dan

dari Wahab bin Bayan, dari Ibnu Wahab dengan redaksi, 9lilt'JJ"*rt
ri.te(r i ;6"; gi: t!. (Tangan pencuri d.ipotong dalam [kasus pencurian

yang mencapail seperempat dinar atau lebih). Diriwayatkan juga oleh

An-Nasa'i dari jalur Abdullah bin Al Mubarak, dari Yunus dengan

redaksi, t+(r i 
)C-: gj e 9l(Jrt 

U"'*tt (Tangan pencuri dipotong

dalam [kasus pencurian yang mencapaiJ seperempat dinar atau

lebih).

Imam Malik meriwayatkannya dalam kitab Al Muwaththa'

dari Yahya bin Sa'id, dari Amrah, dari Aisyah , ,|:4 \ CbjU S

1 ," ot o'o

1!5;( ^ t 
lu{) F:t e 4aj/;r lfidak terlalu lama berlalu darilru dan tidak

pula riku lupa, bahwa potong tangan adalah dalam [kasus pencurian

yang mencapaiJ seperempat dinar atau lebih). Walaupun redaksinya

tidak menyatakan marfu ' tapi memiliki makna yang marflt',
Diriwayatkan juga oleh Ath-Thahawi dari riwayat Ibnu Uyainah, dari

Yahya, dan dari riwayat beberapa periwayat, dari Amrah secara

mauqufpada Aisyatr.

Ibnu Uyainah berkata, "Riwayat Yahya mengesankan marfu',
sementara riwayat Az-Zuhri menyatakan demikian, dan dia adalah

yang paling hafal di antara mereka."

Imam Muslim meriwayatkan dari jalur Abu Bakar bin
Muhammad bin Amr bin Hazm, dari Amrah seperti riwayat Sulaiman

bin Yasar, darinya seperti yang tadi saya isyaratkan. An-Nasa'i pun

rneriwayatkannya dari jalur Ibnu Al Had dengan redaksi, 'rJ-'e-blt 1

fiu"r^ i )6-; g:t eli Or,:J' (Tangan pencuri tidak dipotong kecuali

dalam [kasus pencurian yang mencapaiJ seperempat dinar atau

lebih). Dia meriwayatkannya juga dari jalur Malik, dari Abdullah bin
Abi Bakar bin Muhammad bin Amr bin Har,m, dari Amrah, dari

Aisyah, secara mauquf.
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Dalam masalah ini, Ath-Thahawi berusaha menunjukkan

cacatnya riwayat Abu Bakar yang marfu' dengan riwayat anaknya

yarrg muquf, padahal Abu Bakar disepakati lebih berilmu daripada

anaknya, dan bahwa riwayat mauquf yang seperti ini tidak menyelisihi

yang marfu', karena yan1 mauquf ifi diartikan sebagai bentuk fatwa.

Anehnya, Ath-Thahawi menyatakan bahwa Abdullah bin Abi Bakar

adalah lemah di tempat lain, dan di sini dia hendak melemahkan jalur

yang sesuai dengan riwayatnya. Tampaknya, Imam Bukhari hendak

menonjolkan riwayat Az-Zvhi dari Amrah dengan kesesuaiannya

dengan riwayat Muhammad bin Abdunahman Al Anshari darinya,

karena di dalam riwayat Ibnu Uyainah dari Az-Zrfiri ada perbedaan

lafazh di dalam matannya, apakah itu berasal dari perkataan Nabi

SAW atau dari perbuatarurya.

Demikian hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Uyainah dari

setrain Az-zuhi tentang apa yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i dari

Qutaibah, darinya, dari Yahya bin Sa'id dan Abd Rabbih bin Sa'id

dan Zuraiq warga Ailah, bahlva mereka mendengar Amrah dari

Aisyah, dia mengatakar:,tV{^ i )C-l g:t eUzi]J (fotong tangan itu

dalam [kasus pencurian yang mencapaiJ seperempat dinar atau

tebih). Kemudian An-Nasa'i meriwayatkannya dari berbagai jalur,

dari Yahya bin Sa'id dengan redaksi tersebut secara marfu' dan

mauquf, lalu dia berkata, "Yang benar adalah yang terdapat dalam

riwayat Malik dari Yahya bin Sa'id, dari Amrah, dari Aisyan, jti 6

\VAi :6; e]C i4' i# l, ,rira, ',* (Uoto itu tidak terlalu lama

berlalu dariku dan tidak pula alru lupa, bahwa potong tangan adalah

tialam [kasus pencurian yang mencapaiJ seperempat dinar atau

lebih). Ini mengisyaratkan bahwa hadits tersebut marfu' ."

Sebagian orang yang tidak mengambil hadits ini

mengemukakannya secara mu'allaq. Yahya bin Yahya dan beberapa

periwayat menyebutkannya dari Ibnu Uyainah dengan redaksi, otJ
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\VAi :Q; gl: eG;rlsr *" *j *o\t & l,' J"t-:Go'"tuttah SAW

memotong tangan pencuri dalam [kasus pencurian yang mencapaiJ

seperempat dinar atau lebih). Asy-Syafi'i, A1 Humaidi dan beberapa

periwayat juga meriwayatkannya _dari Ibnu Uyainah dengan redaksi,

i ;ir ii# :i '",) *v\t & l' J't-:)'J'g (Rasulullah SAW bersabda'

" Tangan pencuri dip otong. ")

Berdasarkan alasan ini, Ath-Thahawi menilainya cacat, ialu

dia meriwayatkan haditsnya dari Yunus bin Abdil A'la dari Ibnu

Uyainah dengan redaksi, '9" Or{ (Beliau memotong), lalu dia berkata,

..Hadits ini tidak dapat dijadikan sebagai dalil, karena Aisyah

mengabarkan tentang apa yang diberlakukan hukuman potong tangan.

Sehingga kemungkinarul,ya, itu terjadi karena Aisyah meluruskan

pemotongan yang terjadi saat itu, karena menurutnya adalah

(minimal) seperempat dinar, maka dia pun mengatakan, & ,rlt 'tS

/d-l f3 ,-2'#" &', # Tttr 7Dulu, Nabi SAW memotong tangan

pencuri dalam [kasus pencurian yang mencapaiJ seperempat dinar).

Dengan kemungkinan bahwa nilainya saat itu lebih tinggi."

Namun pandangan ini ditanggapi, bahwa sangat tidak mungkin

Aisyah menyatakan demikian hanya berdasarkan dugaannya belaka'

Seiain itu, perbedaan hitungan, walaupun itu memungkinkan, tapi

secara kebiasaan adaiah mustahil terjadi selisih yang sangat jauh,

dimana rnenurut suatu kaum adalah empat kali lipat nilai menurut

kaum lainnya. Karena kalaupun terjadi perbedaan paling ada

tambahan sedikit atau kurang sedikit, dan biasanya tidak sampai satu

kaii lipat. Ath-Thahawi juga mengklaim kacaunya Az-ztthi dalam

hadits ini karena perbedaan redaksi paru periwayat yang

meriwayatkan darinya. Hal ini disanggah, bahwa di antara syarat

dinyatakan kacau adalah semua jalurnya seimbang, adapun bila

sebagiannya lebih dominan maka tidak dinyatakan kacau, karena bisa

diambil yang rajih, di sini juga demikian, karena mayoritas periwayat
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yang meriwayatkan dari. Az-Zuhi menyebutkannya dengan redaksi

Nabi SAW berdasarkan kaidah syariat dalam nishab, sementara Ibnu

Uyainah kadang menyelisihi mereka dan kadang menyamai mereka,

sehingga mengambil riwayat yang menyamai beberapa periwayat

yang masyhur adalah lebih utama. Kalaupun riwayat Ibnu Uyainah

dinilai kacau, maka ini tidak menodai riwayat yang tidak kacau.

Penukilan Ath-Thahawi dari para ahli hadits, bahwa mereka

lebih mengedepankan Ibnu Uyainah dalam meriawayatkan dari Az-
Ztthri daripada Yunus, sehingga ini sebenarnya tidak disepakati oleh

mereka semua, bahkan mayoritas mereka berpendapat sebaliknya. Di
antara yang menyatakan lebih mengedepankan Yunus daripada

Suffan dalam meriwayatkan dari Az-Zuhi adalah Yahya bin Ma'in
dan Ahmad bin Shalih Al Mishri, dan dia menyebutkan, bahwa Yunus

pernah menemani Az-Zvhi selama 14 tahun, berguru kepadanya

selama berada dalam perjalanan, dan Az-Zuhi pun pemah singgah di
tempatnya ketika dia berkunjung ke Ailah.

Ada yang mengatakan, bahwa dia mendengar satu hadits

berkali-kali dari Az-Zvhi. Sedangkan Ibnu Uyainah mendengar

darinya pada tahun 123 H, lalu Az-Zluhri. kembali, kemudian

meninggal pada tahun berikutrya. Seandainya Ibnu Uyainah lebih

rajih dalam meriwayatkan dari Az-Ztfui daripada Yunus, maka itu
pun tidak berarti ada kontradiksi antara riwayat mereka berdua, karena

Aisyah memang mengabarkan dengan perkataan dan juga dengan

pebuatan, dan riwayat Az-Zuhi dari Affiah menyamai riwayat

beberapa periwayat sebagaiman a yarLg telah disinggung. Ath-Thahawi
justru te{ebak dalam kritikannya terhadap orang yang berdalii dengan

hadits Az-Zuhi yang dinilainya kacau (tercampur) dengan

pendapatnya sendiri. Dia berdalih dengan hadits Muhammad bin Ishaq

dari Ayyub bin Musa dari Atha', dari Ibnu Abbas, dia mengatakan,

,arjli,ti."r13.:j-) i' :11'h e>vi rur *vht & I' J:,aiA
(Rasulullah SAW mqmotong tangan seorang laki-laki [yong mencuri]

perisai senilai satu dinar atau sepuluh dirham). Hadits ini
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diriwayatkan oleh Abu Daud 
-dan 

ini adalah redaksinya- Ahmad,

An-Nasa'i dan Al Hakim. Sementara lafazhAth-Thahawi, i:'#,U€

na6:i;* &'r # io' ;G l' ,lr-; *U ,air"'s;4t (Nitai perisai

dimana Rasulullah SAW menetapkan hukuman potong tangan adalah

sepuluh dirham).

Ini jauh lebih kacau daripada hadits Az-zuhi. Kemudian ada

yang mengatakan darinya seperti ini, ada yang mengatakan juga

darinya, dari Amr bin Syu'aib, dari Atha', dari Ibnu Abbas, ada yang

mengatakan juga darinya, dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, darr

t<aketnya, gr:rs a;e &i # h' ,,Le itt Jt : # ,P fit z;$UG

(Nilai baju perang pada masa Rasulullah sAW adalah sepuluh

dirham).

Ada yang mengatakan juga darinya, dari Amr, dari Atha'

secara mursal. Ada juga yang mengatakan dari Atha', dari Aiman, 
":lilu-i; 'Jte|#4 e'4'*'t P tr' ,,l1" "nhr gahwa Nabi sAW

memotong tangan [pencuriJ perisai yang nilainya satu dinar).

Demikian yang dikatakan oleh Manshur dan Al Hakam bin Utaibah

dari Atha'. Selain itu, ada yang mengatakan dari Manshur dari

Mujahid dari Atha', semuanya meriwayatkan dari Aiman. Ada yang

mengatakan juga dari Mujahid, dari Aiman bin Ummu Aiman, dari

Ummu Aiman, dia berkata, 1|*i *p h' p 1' J:y:) * e'& d
. o, t*1, t,

3Q by"'&1 {;ilr f e (Tidak pernah dipotong [tangan pencuriJ

pada masa Rasulullah SAW kecuali dalam [kasus pencurianJ yang

senilai harga perisai. Harganya saat itu adalah satu dinar). Hadits ini

diriwayatkan oleh An-Nasa' i.

Sedangkan redaksi Ath-Thahawi, ,W e"yt Otfur U"'#t

e\ti;;e \1f1i-2 a"v": 9:o itt & i' J:bi # ,* ly| *:yt
(Tangan pencuri tidaklah dipotong kecuali fdalam kasus pencurianJ

perisai, dan ketika itu pada masa Rasulullah SAW senilai satu dinar
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atau sepuluh dirham).Dalam redaksi lainnya disebutkan, 'eJii"6 .,i3f

r€+-+ i' .,,'i-i'J oS't ,';r-+4r',-ja3'6)tj.*jlt +! (Batasan terendahJ -, . J- \J -t-,.- a--

'diterapkannya 
hulatman potong tangan pencuri adalah fbarang

curian yangl mencapai harga perisai, dan saat itu senilai satu dinar).

Redaksinya juga berbeda-beda pada Amr bin Syu'aib dari ayahnya,

dari kakeknya, yang mana Hajjaj bin Arthah meriwayatkan darinya

dengan redaksi, et)t i;b ili t) '$ I lfiaok ada hukuman potong

tangan dalam [kasus pencurianJ yang [nilainyal la*ang dari sepuluh

dirham).

Kalau saja riwayat ini valid, tentu saja menjadi nash dalam

membatasi nishab, hanya saja Hajjaj bin Arthah adalah periwayat

yang lemah dan mudallls. Sendainya riwayatnya valid, tentu tidak

akan bertentangan dengan riwayat Az-Zuhi, bahkan bisa dipadukan.

Pada mulanya, tidak dikenakan hukuman potong tangan dalam kasus

pencurian yang nilainya kurang dari 10 dirham, kemudian hukuman

itu diberlakukan dalam kasus pencurian yang nilainya mencapai tiga

dirham atau lebih, sehingga ada penambahan batasan. Sedangkan

riwayat-riwayat lainnya hanya berupa pemberitaan tentang suatu

perbuatan yang terjadi pada masa Nabi SAW tentang pembatasan

nishab, sehingga tidak menafikan riwayat Ibnu Umar yang akan

dikemukakan, yaitu bahwa '-4lt):r'z-'1l/.;'aJ{'* \# e (Beliau

memotong tangan pencuri yang mencuri perisai yang nilainya tiga

dirham). Di samping ini hanya sebagai sebuah kisah tentang suatu

perbuatan, juga tidak menyelisihi hadits Aisyah dari riwayat Az-Zrhi,
karena ll4 dinar setara dengan 3 dirham.

Al Baihaqi meriwayatkan dari jalur Ibnu Ishaq dari Yazid bin
Abu Habib, dari Sulaiman bin Yasar, dari Amrah, dia berkata, |g
:g-; C.l:,Ud t;.jt i# 6 :e.:.i,g (Dikatakan kepada Aisyah, "Berapa

harga perisai?" Dia menjawab, "Seperempat dinar.') Dia juga

meriwayatkan dari jalur Ibnu Ishaq, dari Abu Bakar bin Muharnmad
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bin Amr bin Hazm, dia berkata , ,gjuii.p ,)i',t:;i ,O? U'd*. *.i
*t # I' ,J:, !, l?j'oy ,ffi ,o :6-: d:t O; 6'{ 'e ; oy ,{ *t

dibawa ke hadapanku, lalu alat mengirim utusan kepada Amrah, maka

dia pun berkata, "Wahai anakku, jika apa yang dicurinya tidak

mencapai seperempat dinar maka janganlah engkau memotong

tangannya, karena Aisyah menceritakan kepadaku, bahwa Rasulullah

SAW besabda, 'Tidak ada hukuman potong tangdn kecuali [dalam
kasus pencurianJ yang mencapai seperempat dinar atau lebih'.")

Namun ini bertentangan dengan hadits Ibnu Ishaq yang

menjadi sandaran Ath-Thahawi, yaitu dari riwayat Ibnu Ishaq juga. Al
Baihaqi telah berupaya memadukan antara riwayat yang saling

bertolak belakang itu dari Aisyah, bahwa dia pernah menceritakan

yang ini dan pernah dimintai fatwa lalu memfatwakan itu. Ath-
Thahawi berpedoman kepada riwayat yang diriwayatkannya dari jalur
Abdullah bin Abi Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm, dari

Amrah, ryQi f-l g3e C4' ,Ljust:u,o"l#"*3; 
^a:E'cti 

got*o
seorang budak perempuan pernah mencuri, lalu Aisyah ditanya

[tentang kasus ituJ, maka dia pun berkata, "Sanlrsi potong tangan

[hanya berlalru pada kasus pencurianJ senilai seperempat dinar atau

lebih.")

2). Hadits Aisyah, '*rti gl3,4'ol ,iz:o ri,*l ,Jrt,\i f
{1 (Dari ayahnya, dia berkata, "Aisyah mengabarkan kepadaku,

bahwa tangan pencuri tidak pernah dipotong ....') Al Ismaili
meriwayatkan dari jalur Harun bin Ishaq, dari Abdah bin Sulaiman, di
dalamnya terdapat tambahan kisah di dalam sanad, sedangkan

redaksinya dari Hisyam bin Urwah adalah, * y.Gfi t;UO?riq)bi

,i,t p .g6r ,u3.lr G'ebrt I 'dr' Ll ,iJf i,i ,et"-i iic* irA ,#t *'i.
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dibawa kehadapan (Jmar bin Abdul Aziz, lalu Hisyam bin Urwah

berkata, "[Jbai mengatakan, 'sesungguhnya tangan tidak dipotong

karena [mencuriJ sesuatu yang tidak berharga'. Kemudian dia

mengatakan, 'Aisyah menceritakan kepadalu ... '.') Redaksi yang

sama pun diriwayatkan oleh Ishaq bin Rahawaih dalam kitab Al
Musnad dari Abdah bin Sulaiman. Demikian juga redaksi yang

diriwayatkan oleh Waki' dan lainnya dari Hisyam, tapi semuanya

mursal.

,,,"t'ri f.+'h t' gtt Pi*l; h' ;b'dt * ,* 3er, il
(Tangan pencuri tidak pernah dipotgng di masa Nabi SAW kecuali

[dalam kasus pencurian yang nilainyal seharga perisai, baik yang

terbuat dari kayu atau tulang yang dilapisi lailit atau dari baja). Al

Mijann berasal dari kata al ijtinaan, artinya menutupi dari sesuatu

yang dikhawatirkan. Al flajafah artinya tameng, kadang terbuat dari

kayu dan tulang yang dilapisi dengan kulit atau lainnya. Sedangkan

at-turs juga serupa, tapi dilapisi baja. Ada juga yang mengatakan

bahwa keduanya mempunyai makna yang sama. Menurut pengertian

yang pertarn u, 'sl di sini menunjukkan adanya keraguan, dan inilah

yang yang bisa dijadikan sebagai pedoman.

Pengertian ini diperkuat oleh riwayat Abdullah bin A1

Mubarak dari Hisyam, yaitu setelah riwayat Humaid bin

Abdirrahman, dertgan redaksi, )\ W 4tt ,Y ,ir:-i')i"zlat $3 ,;\i e
las (Datam batasan terendah harga perisai, yang terbuat dari lcayu

qtau tulang atau yang terbuat dari baja. Masing-masing ada

harganya). Tanwin pada kata tsdmqn menunjukkan makna banyak.

Maksudnya, itu adalah harga yang disukai. Lalu diriwayatkan sesuatu

yang remeh sebagaimana yang difahami oleh Urwah, yang

meriwayatkan hadits ini, dan maksudnya bukanlah tameng atau baju

kulit itu sendiri, tapi jenis. Selain itu, pemotongan itu diberlakukan

pada setiap pencurian yang nilainya mencapai harga perisai, baik

harganya mahal atau murah. Yang menjadi sandaran adalah yang lebih
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kecil nilainya sehingga menjadi nishab, dan tidak ada hukuman

potong tangan dalam kasus pencurian yang kurang dari nilai tersebut.

Riwayat Abu Usamah dari Hisyam memadukan antxa kedua riwayat

yang disebutkan pertama.

Redaksi, gi $ t4i t--tj'g o* (masing-masing dari

keduanya memiliki harga). Demikian redaksi yang disebutkan dalam

riwayat-riwayat asalnya. A1 Karmani menyatakan, bahwa pada

sebagian naskah disebutkan dengan redaksi, f t\ te yf: ,Y oS )
(Masing-masing dari keduanya memiliki harga).

), 1^';' *j|* lW f d-it'i.r: €: 6r1j (Diriwayatkan iuga

oleh Waki' dan lbnu Idris dari Hisyam, dari ayahnya secara mursal).

Riwayat Waki' diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam kitab At

Mushannaf darinya, dan redaksinya berasal dari Hisyam bin Urwah,

dari ayahnya, dia berkata, *-*i *vht A* Qt * eiSySt ok

g6r ,u3Jr e P"t li ,"r?'i y."i-W o'k 3 ,fir f e (Pencuri

pada masa Nabi SAW dipotong tangannyd [bila barang curiannyaJ

rnencapai harga perisai. Perisai saat itu memiliki harga. Dan tidak

ada hula.tman potong tangan untuk [kasus pencurianJ barang yang

tidak berharga). Riwayat Ibnu Idris, yakni Abdullah Al Audi Al Kufi,
diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni dalam kitab Al llal, dan Al Baihaqi

dari jalur Yusuf bin Musa, dari Jarir, Abdullah bin Idris dan Waki',

ketiganya meriwayatkan dari Hisyam, dari ayahnyu, '$ | o1ilr Ubt

{Bahwa tangan pencuri tidak dipotong) lalu dia menyebutkan seperti

redaksi Abu Usamah, dengan tambahan, *416t:dJl e P"W;t
(Dan tidak ada sanksi potong tangan untuk [kasus pencurianJ barang

yang tidak berharga).

Kemudian saya baca tulisan Mughlathai dan diikuti oleh guru

kami, Ibnu Al Mulaqqin, bahwa riwayat Ibnu Idris yang diriwayatkan

oleh Abdunazzaq darinya adalah seperti yang disebutkan oleh Ath-

Thabarani dalam kitab Al Ausath. Demikian pendapat yang
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dikemukakan oleh Al Ismaili. Selain itu, diriwayatkan secara mauslad
dari Hisyam oleh Umar bin Ali Al Muqaddami, Utsman AI
Ghathafani dan Abdullah bin Qabishah Al Fazari. Diriwayatkan juF
secara mursal oleh Abdurrahim bin Sulaiman, Hatim bin Ismail drn
Jarir.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, saya telah menyebutkan riwayar
Jarir, sedangkan status Abdurrahim masih diperselisihkan, ada yang
mengatakan rnursal darinya dan diriwayatkan secara maushul darinya
oleh Abu Bakar bin Abi Syaibah. Hadits ini diriwayatkan oleh Imam
Muslim.

Catatan

Para periwayat tidak berbeda dalam meriwayatkan dari
Hisyam bin urwah, dari ayahnya berkenaan dengan redaksi ini.
Sedangkan sanad Az-z\hi masih diperselisihkan, namun redaksinya
tidak diperselisihkan sebagaimana yang telah disinggung. Selain itu,
dia adalah seorang hafuh (penghafal hadits). Ada kemungkinan
urwah menceritakan itu kepadanya dari dua jalur sebagaimana yang
telah dipaparkan tadi. Kemungkinan juga redaksi Urwah yang dihafal
oleh Hisyam darinya, sementara Yunus membawakan hadits urwah
kepada hadits Amrah, lalu dia mengemukakannya dengan redaksi
Amrah, dan ini banyak terjadi pada mereka. Kemungkinan pertama
diperkuat oleh kenyataan, bahwa An-Nasa'i meriwayatkannya dari
jalur Hafsh bin Hassan, dari Yunus, dari Az-zlthi, dari urwah saja,
dari Aisyah dengan redaksi riwayat Ibnu Uyainah. Dia juga
meriwayatkannya dari riwayat Al Qasim bin Mabrur, dari yunus
dengan sanad ini, tapi redaksinya, t:req^ i 

)t3; UbJ, ji 1,ltau setengah

dinar atau lebih), tapi ini riwayat yang janggal.

Kedua, hadits Ibnu Umar , e. A *t ile ?ot ,)* lt j:i:, oi

e$t'ilr'3 '^ii l;r+ (Bahwa Rasulullah SAW memotong [tangan pencuri
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yang mencuri| perisai yang harganya tiga dirham). Dia

meriwayatkannya dari hadits Malik.

Ibnu Hazm berkata, "Tidak ada yang meriwayatkannya dari

Ibnu Umar selain Nafi'."

Ibnu Abdil Barr berkata, "Ini adalah hadits yang paling shahih

yang diriwayatkan dalam hal itu."

O6-)l'r..J]-1;J'ii|t3 (Hadits ini diriwayatkan juga oleh

Muhammad bin Ishaq). Maksudnya, dari Nafi', dengan lsdaksi, Lji
(Yang harganya). Riwayatnya yang berstafiis maushzl diriwayatkan

oleh Al Isma'ili dari jalur Abdullah bin Al Mubarak, dari Malik,

Muhammad bin Ishaq dan Abdullah bin lJmar, ketiganya dari Nafi',

e6tat,drAiilh+ e|dtfi {&t *olut ,k It f (Dart Nabi SAW,

bahwa beliau memotong ftangan pencuri] yang mencuri perisai yang

harganya tiga dirham). Imam Bukhari meriwayatkannya dari riwayat

Juwairiyah, yaitu Ibnu Asma', persis seperti redaksi ini; dari riwayat

LTbaidullah, yaitu Ibnu Umar Al Umari, seperti itu; dan dari riwayat

Musa bin Uqbah, dari Nafi' dengan redaksi, &') {" }O' ,,l2 VtU
!:L U{Nabi SAW memotong tangan seorang pencuri) seperti itu.

';.. !;4,UL, C:J'-r,L-:ilr 
'J-j) (At-Laits berkata, "Nafi'

menceritaknn kepadaku [dengan redal<si),'Nilainya'.") Al-Laits

meriwayatkannya dari Nafi' sebagaimana halnya beberapa periwayat,

hanya saja dia yang menyebutkannya dengan redaksi, I JtA fuihinya)

sebagai ganti redak ti,'^t (Harganya). Riwayat Al-Laits diriwayatkan

secara rnaushul oleh Imam Muslim dari Qutaibah dan Muhammad bin

Rurnh dari Al-Laits, dari Nafi', dari Ibnu lJmar, *-"ff iitr ja" ,!t?tt

'- rj't';....;r'3'Q';vrJ 616 g *t (Bahwa Nabi SAW memotong

tangan seorang pencuri [yang mencuri) perisai yang harganya tiga

dirham). Diriwayatkan juga oleh Muslim dari riwayat Sufyan Ats-
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t,

t
li

li

$r

$

fl

Tsauri, dari Abu Ayyub As-Sikhtiyani, Ayyrb bin Musa dan Ismail

bin Umayyah, dan dari riwayat Ibnu Wahab, dari Hanzhalah bin Abi

Suffan, Malik dan Usamah bin Zaid, semuanya dari Nafi'. Sebagian

mereka menyebutkan dengan redaksi, 'aJ{. (nilainya), dan sebagian

lainnya menyebutkannya dengan redaksi, N (harganya).

Abu Daud meriwayatkannya dari riwayat Ibnu Juraij: Ismail

bin Umayyah mengabarkan kepadaku dari Nafi', o*f ltt ;l ;tli
e\:litts',^,J ou3t*UL'|O? ft*A *t (Bahwa Nabi SAW

memotong tangan seorang laki-laki yang mencuri perisai dari ruang

kaum wanita yang harganya tiga dirham). An-Nasa'i

meriwayatkarmya dari riwayat Ibnu Wahab, dari Hanzhalah saja,

dengan redaksi, 'odt thorgonya), dandari jalur Makhlad bin Yazid dari

Harvalah dengan redaksi, 'd:e (nilainya), sehingga redaksinya sama

Al-Laits yang meriwayatkan dengan redaksi, 'l-i'$ (nilainya). Tapi

redaksinya bertentangan dengan semuanya karena menyebutkan

redaksi, 
'4,t)a, 

a; 
"3 (Lima dirham), sedangkan beberapa periwayat

menyebutk an, F4t3i'i6!J lfigo dirham)dan itulah yang riwayat yang

terpelihara. Sementara itu Ath-Thahawi meriwayatkannya dari jalur

Ubaidullah bin Umar dengan redaksi, ',*!4lr*+ eA (Memotong

[tangan pencuri yang mencuriJ perisai yang nilainya), dari riwayat

Ayyub, dan juga dari riwayat Malik seperti itu._ Sedangkan dari.

riwayat Ibnu Ishaq disebutkan dengan redaksi, W'ei^; O;. fi'di
iiAli ngtt:r'efit ls"orong laki-laki yang mencuri perisai yang nilainya

tiga dirham pernah dibawa fire hadapan Nabi SAlllJ, lalu beliau

memotong tangannya).
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Catatan

M aksud kata'eJi (m em o t o n g), adalah m emerintahkan, karena

Nabi SAW tidak memotong dengan tangannya sendiri. Pada bab

sebelumnya telah dikemukakan, bahwa Bilal yang memotong tangan

wanita dari bani Makhzum, maka kemungkinan juga Bilal yang

ditugaskan untuk melaksanakannya, dan kemungkiran juga yang

lainnya. Kata t l,r4 @ilainya) adalah nilai maksimal sesuatu.

Sedangkan ;lllr @arga) adalah sesuatu yang ditukarkan (dibarter)

dengan barang yang dijual saat jual-beli. Tampaknya, yang di maksud

di sini adalah k:iir lritri). Yang meriwayatkannya dengan kata'#-Jr

(harga) bisa bermakna kiasan, dan bisa juga karen u'u:,;4t @itai) dart

';i,St llrrrgo) saat itu dianggap sama.

Ibnu Daqiq Al Id berkat a,"Kata't;3|r lnttot) dan $,L r (harga)

kadang berteda, dan yang dianggap adalah 'z;;)t lrttri). Kemungkinan

anggapan tersebut muncul karena kebetulan nilainya sama pada saat

itu menurut dugaan periwayat."

Imam Malik berpedoman dengan hadits Ibnu Umar yang

menetapkan nishab dengan perak. Kemudian para ulama madzhab

Syaf i dan semua yang menyelisihinya menjawab, bahwa tidak ada

daiarn jalur periwayatannya yang menyatakan bahwa telah terjadi

sanksi potong tangan orang yang mencuri barang yang nilainya

kurang dari itu. Ath-Thahawi mengemukakan hadits yang

diriwayatkan oleh Ibnu Malik dengan sanad yang dha'tf, Us{St Uri X

'*rit o-, il (Tangan pencuri tidak dipotong, kecuali [dalam kasus

pencurian senilaiJ perisai). Setelah itu dia berkata, "Maka kami

mengetahui, bahwa tidak ada sanksi potong tangan dalam kasus

pencurian barang yang nilainya kurang dari harga perisai. Akan tetapi

ada perbedaan pendapat mengenai harga perisai."
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Kemudian dia mengemukakan hadits Ibnu Abbas, e$U'g

p4rslsi'";+ &, *\t * yt J'J"11 * * nrutfit luorgo perisai

dimana Rasulullah SAW memotong [tangan pencurinya] adalah

sepuluh dirham). Lalu Dia berkata, "Maka sebagai langkah preventif,

sanksi potong tangan hanya ditetapkan berdasarkan dtsar-atsar yaflE

sama ini, yaitu sepuluh (dirham), dan tidak menjatulqkan sanksi

potong tangan bagi kasus pencurian yang kurang dari itu karena

adanya perbedaan riwayat. "

Namun pendapat ini mendapattanggapan, bahwa apabila yang

dijadikan patokan adalah dirham, berarti menolak nash yang

menyatakan ll4 dinar seperti yang telah dijelaskan. Pemaduan antara

riwayat-riwayat yang berbeda tentang harya perisai bisa dilakukan

dengan mengartikan perbedaan hatga dan nilai, atau beragamnya jenis

perisai yang menjadi patokan diberlakukannya potong tangan, dan

inilah yang lebih tepat.

Ibnu Daqiq Al Id berkata, "Menjadikan kalimat,';r*4 ,iA
(menjatuhkan sanl<si potong tangan fdalam kasus pencurianJ baju

perang) sebagai dalil untuk menyatakan nishabnya adalah dalil yang

lemah, karena redaksi itu adalah cerita tentang perbuatan, dan

terjadinya sanksi potong tangan dengan kadar tersebut tidak

mengharuskan bahwa tangan pencuri yang mencuri kurang dari nilai

tersebut tidak dipotong. Ini berbeda dengan redaksi, )6-l d:t e P-
t$t i (Tangannya dipotong karena mencuri [barangn senilai]

seperempat dinar atau lebih), karena konteksnya menunjukkan batrwa

pencurian yang mencapai nilai itu maka pelakunya dijatuhi hukaman

potong tangan, demikian juga yang lebih dari itu. Ini menunujuk&an

bahwa tidak ada sanksi potong tangan dalam kasus pencurian yang

kurang dari nilai tersebut.

Pedoman Asy-Syaf i adalah hadits Aisyah, dan itu merupakan

pendapat terkuat ketika berdalil dengan perbuatan. Itu juga merupakan
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dalil yafig kuat terhadap kalangan ulama Hanafi, karena jelas

menyatakan bahwa sanksi potong tangan dijatuhkan pada kadar

barang curian yang berbeda dengan kadar yang mereka bolehkan.

Kadar dibolehkannya sanksi potong tangan yang mereka katakan

berdasarkan penyimpulan, sedangkan indikasi tidak dibolehkarurya

potong tangan pada pencurian yang kurang dar' ll4 dinar tidak berasal

dari makna yang tersurat, tapi dari makna yang tersirat, sehingga tidak

bisa dijadikan sebagai dalil untuk menyangkal pendapat yang

menyatakan dengan makna yang tersirat."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, Al Baji menetapkan cara

penyimpulan dengan makna tersirat di sini, dia berkata, "Hasil
pengamatan menunjukkan, bahwa sanksi potong tangan itu berkaitan

dengan kadar tertentu, jika tidak maka tidak ada grmanya penyebutan

kadar tersebut. Saat itulah yang bisa dijadikan sandaran adalah yang

dinyatakan oleh nash secara jelas dan marfu', yaitu 114 dinar."

Namun pendapat ini ditentang oleh sebagian ulama madzhab

Maliki, seperti Ibnu Abdil Malik dan generasi setelah mereka seperti

Ibnu Al Arabi, dia berkata, "Suffan Ats-Tsauri berpendapat, bahwa

sanksi potong tangan itu hanya dilakukan pada kasus pencurian

barang yang nilainya mencapai 10 dirham. Dalilnya, bahwa tangan

disepakati sebagai sesuatu yang mulia, maka tidak dihalalkan kecuali

dengan sesuatu yang disepakati, sementara 10 dirham itu disepakati

oieh semua ulama. Oleh sebab itu, ini yang bisa dijadikan sebagai

pedoman dan tidak dengan kadar lain yang kurang dari itu yang

.nernang tidak disep akatl"

Namun pandangan ini ditanggapi, bahwa ayat tentang hukum

potong tangan bafi pencuri menunjukkan bahwa perintah potong

tangan dilakukan baik dalam kasus pencurian yang sedikit maupun'
yang banyak. Jika riwayat yang menafsirkan ayat ini berbeda-beda,

rnaka yang diambil adalah riwayat yang paling shahih untuk ukuran

yang paling sedikit, dan tidak ada riwayat yang lebih shahih daripada

riwayat yang menetapkan 114 dinx atau 3 dirham. Jadi, penetapan
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kadar 714 dinar (sebagai nishab hukuman potong tangan) lebih kuat

karena dua alasan, yaitu:

i. Jelas penetaparulya, karena disebutkan dengan redaksi, ii.i, !
tVd :6-; g')p lf *;r (Tangan tidak dipotong kecuali karena

[mencuri barang senilaiJ seperempat dinar atau lebih). Selain

itu, semua hadits shahih yaflg ada menyebutkan tentang

perbuatan yang tidak menunj ukkan keumumarulya.

2. Yang menjadi patokan kadarnya adalah nilai emas, karena

emas merupakan pokok seluruh perhiasan di bumi. Hal ini

diperkuat oleh apa yang dinukil oleh Al Khaththabi sebagai

argumen yang menyatakan bahwa asal standar pembayaran

(alat tukar) pada masa itu adalah dinar. Sebab koin-koin (uang)

lama yang dicantumkan 10 dirham padanya dengan bobot

fi,tjuh mitsqal, maka dirham itu bisa diukur harganya dengan

dinar.

Kesimpulannya, pendapat-pendapat tentang kadar (nishab)

sanksi potong tangan pencuri ada dua puluh:

i. Dipotong dalam setiap kasus pencurian baik sedikit maupun

banyak, baik barang yarrg remeh maupun berharga. Demikian

pendapat yang dinukil dari golonganZhahiiyah dan Khawarij.

Pendapat ini juga dinukil dari Al Hasan Al Bashri, dan

Abdurrahman bin puterinya Asy-Syaf i.

2. Tidak harus dipotong kecuali jika barang tersebut mencapai 40

dirham atau 4 dinar. Demikian pendapat yang dinukil oleh

Iyadh dan yang mengikutinya dari Ibrahim An-Nakha'i.

3. Seperti pendapat pertama, kecuali bila.vang dicuri itu sesuatu

yang tidak berharga, berdasarkan hadits Urwah tadi, 'o3-;

p6t'n :g C L,i.ii' (Tidak ada sanl<sipotong tangan dalam

[kasus pencurian) barang yang tidak berharga). Juga karena

Utsman memotong tangan pencuri guci murahan, tapi dia
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4.

5.

5.

mengatakan kepada orang yang mencuri cambuk, "Jika kamu

mengulanginya, niscaya aku potong karenanya'" Sementara itu

Ibnu Az-Zubair memotong tangan pencuri sandal, demikian

riwayat yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah. Dan

diriwayatkan dari Umar bin Abdil Aziz,bahwa dia memotong

tangan orang yang mencuri satu atau dua mudd.

Orang yang mencuri 1 dirham atau lebih dijatuhi sanksi potong

tangan. Demikian pendapat Utsman Al Batti dari kalangan ahli

fikih Bashrah dan Rabi'ah dari kalangan ahli fikih Madinah.

Sementara Al Qurthubi menisbatkarulya kepada Utsman, lalu

mengiranva Utsman sang Khalifah, tapi sebenarnya bukan'

Orang yang mencuri 2 dirham (atau lebih) dijatuhi sanksi

potong tangan. Demikian redaksi pendapat Al Hasan A1

Bashri, dan Al Mundzir menegaskan itu darinya.

Sanksi potong tangan berlaku dalam kasus pencurian barang

yang nilainya lebih dari 2 dirham, waiaupun tidak sampai 3

dirham. Demikian pendapat yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi

Syaibah dengan sanad yang kuat dari Anas, bahwa Abu Bakar

memotong tangan orang yang mencuri barang yang senilai 2

rlirham. Dalam redaksi lainnya disebutkan, tidak sampai 3

oirham.

Tiga dirham, dan selain itu diukur dengannya walaupun yang

diukur itu berupa emas. lni salah satu riwayat dari Ahmad dan

diceritakan juga oieh Al Khaththabi dari Malik.

Seperti yang ketujuh, tapi bila yang dicuri itu berupa emas

inaka nishabnya adalah 114 dinat, dan jika selain emas dan

perak rnaka ukurannya adalah 3 dirham, jika mencapai 3

dirham dipotong dan jika tidak mencapai 3 dirham tidak

dipotong, walaupun nilai curiannya mencapai Llz dinar'

Demikian pendapat Malik yang dikenal di kalangan

pengikutnya, dan juga merupakan salah satu riwayat

;1

para

dari
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9.

Ahmad. Dalilnya, hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad dari
jalul Muhammad bin Rasyid, dari Yahya bin Yahya Al
Ghassani, dari Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm,

dari Amrah, dari Aisyah secara mdrfu', \s )6-: f) gt:#l

natj:t'zJ;.)'i b\u;i. rri'rrr gii o€ t ,ua .;il,l ',y ;ii g riws

(Potonglah (tangan orang yang mencuri barang senilai)

seperempat dinar, dangan janganlah memotong yang latrang

dari itu." Aisyah berkata, "Seperempat dinar saat itu nilainya

tiga dirham.")

Bagian yang marfu' dari riwayat ini adalah sebagai nash yang

bisa dijadikan sandaran dan patokan dalam masalah ini adalah

emas. Sedangkan bagian mauquf-nya menunjukkan bahwa

emas diukur dengan perak. Ini bisa ditakwilkan demikian

sehingga tidak menolak nash yang sharih (yang jelas).

Seperti pandapat sebelumnya, tapi bila barang yang dicuri itu
selain emas dan perak maka yang dipotong adalah bila nilai
curiannya mencapai nilai salah satunya. Ini pendapat yang

masyhur dari Ahmad dan merupakan satu riwayat dari Ishaq.

Seperti pendapat itu juga, tapi tidak cukup dengan salah

satunya, kecuali bila keduauya mendominasi sebagai ukuran

nilai atau harga.

Seperti itu juga, tapi bila salah satunya lebih dominan, maka

itulah yang menjadi tolok ukurnya. Demikian pendapat

sejumlah ulama dari kalangan ulama Maliki.

ll4 dinar atau yang mencapai nilainya, baik itu berupa perak

atau pun lainnya. kf adalatr madzhab Asy-Syaf i.
Penjelasarurya telah dipaparkan sebelumnya, dan ini juga

merupakan pendapat Aisyah, Amrah, Abu Bakar bin Hazm,

Umar bin Abdul Aziz, Al Anza'i, Al-Laits, satu riwayat dari
Ishaq dan dari Daud. Al Khaththabi dan lainnya menukilnya

10.

11.

t2.
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dari lJmar, Utsman dan Ali. Ibnu Al Mundzir
meriwayatkannya dari Umar dengan sanad yang terputus,

bahwa dia berkata, "Jika pencuri ditangkap karena mencuri 1/4

dinar, maka tangannya dipotong." Diriwayatkan dari jalur

Ammh disebutkan, "Seorang pencuri pemah dibawa

kehadapan Utsman yang telah mencuri buah utrujjuh y*g
nilainya 3 dirham berdasarkan kadar dinar yang bernilai 12

dirham, lalu dia memotong tangannya." Diriwayatkan juga dari

jalur Ja'far bin Muhammad, dari ayahnya, bahwa Aii pernah

memotong tangan orang yang mencvrL l/4 dinar yang nilainya

2112 dirham.

40 dirham. Demikian pendapat yang dinukil oleh Iyadh dari

sebagian sahabat, dan dinukil oleh Ibnu Al Mundzir dari Abu

Hurairah dan Abu Sa'id.

3 ll3 dinar. Demikian pendapat yang diceritakan ibnu Al
Mundzir dari Abu Ja'far Al Baqir.

50 dirham. Demikian pendapat Ibnu Syubrumah dan Ibnu Abi
Laila dari kalangan ahli fikih Kufah. Dinukil juga demikian

dari A1 Hasan Al Bashri dan dari Sulaiman bin Yasar. An-
Nasa'i rneriwayatkan dari Umar bin Khaththab. bahwa tidak

boleh dipotong dalam pencurian yang 5 kecuali lima kalinya.

Ibnu Al Mundzir meriwa-vatkafflya dari jalur Manshur, dari

Nlujahid, dari Sa'id bin Al Musayyib, darinya. Ibnu Abi
Syaibah juga meriwayatkan seperti itu dari Abu Hurairah dan

Abu Sa'id. Abu Zaid Ad-Dabbusi menukilnya dari Malik dan

r:rerrilainya j anggal.

100 tiirham atau yang senilai itu baik berupa emas atau pun

barang. Demikian pendapat Abu Hanifah dan Ats-Tsauri serta

para sahabat mereka.

10 dinar atau yang mencapai nilainya baik berupa perak atau

barang. Demikian pendapat yang diceritakan oleh Ibnu Hazm

13.

14.

i5.

r6.

l?.
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18.

19.

dan segolongan oranB, dan Ibnu Al Mundzir menyatakan

bahwa itu adalah pendapat An-Nakha'i.

10 dinar atau 10 dirham atau yang senilai dengan salah

satunya. Demikian pendapat yang diceritakan oleh Ibnu Haztr
juga. Ibnu Al Mundzir meriwayatkannya dari Ali dengan

sanad yarrrg dha'if, dalJr Ibnu Mas'ud dengan sanad terputus,

dan dia mengatakan, bahwa Atha' berpendapat demikian.

2 Llz dinar atau lebih yang berupa emas sebagaimana yang

ditunjukkan oleh hadits Aisyatr, bahwa tangan pencuri

dipotong baik yang mencuri sedikit maupur banyak, berupa

perak maupun barang lainnya. Demikian pendapat Ibnu Hazn'

Sementara Ibnu Abdil Barr menukil serupa itu dari Daud, dan

dia berdalil dengan pembatasan dengan emas yang dinyatakan

secara jelas dalam hadits Aisyah dan tidak dinyatakan secara

jelas dalam hadits lainnya. Dengan demikian, keumuman ayat

tetap berlaku seperti adanya, sehingga pencuri dipotong

tangannya baik yang dicurinya itu sedikit maupun banyak,

kecuali untuk barang yang tidak bernilai. Ini senada dengan

pendapat Asy-Syaf i, kecuali dalam menganalogrkan dengan

salah satu alat tukar (emas atau perak) dengan yang satunya

lagi. Karena Asy-Syaf i menegaskan, bahwa kadar penukaran

(antara kedua jenis alat tukar) saat itu sesuai dengan hitungan

itu. Dia berdalil, bahwa diyat bagi para pemilik emas adalah

1000 dinar, sedangkan bagi pemilik perak adalah 12.000

dirham (yang berarti 1 dinar senilai 12 dirham)' Dalam kisah

pencuri buah utrujjah telah dikemukakan bukti yang

menguatkannya.

Dari perincian ulama Malik disimpulkan, bahwa pengukuran

kadar itu berdasarkan alat tukar yang berlaku di negeri yang

besangkutan, jika yang dominan adalah emas, maka tolok

ukurnya adalah emas, dan jika yang dominan adalah perak

maka tolok ukurn y a adalah p erak.

20.
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Disebutkan secara pasti dalam hadits Ibnu tlmar, bahwa Nabi

SAW pernah memotong tangan orang yang mencuri perisai senilai 3

dirham. Diriwayatkan juga secara pasti, bahwa tangan orang yang

mencuri kurang dari harga perisai tidak dipotong, sedangkan harga

minimal perisai berdasarkan riwayat adalah 3 dirham. Ini sesuai

dengan nash yang jelas tentang sanksi potong tangan orang yang

mencuri ll4 dinar. Pendapat yang tidak dipakai adalah yang

menyatakan bahwa 3 dirham adalah nishab sanksi potong tangan

secara mutlak. Karena niiai perak yang diukur dengan emas berbeda-

beda, maka yang tetap berlaku adalah diukur dengan emas

sebagaiman a yang telah disinggung.

Hal ini dijadikan sebagai dalil dalam masalah kewajiban sanksi

potong tangan pencuri walaupun dia tidak mengambilnya dari tempat

penyimpanan. Demikian pendapat golongan Zhahiiyah dan Abu

llbaidullah Al Bashri dari kalangan Mtftazilah. Namun pendapat

mereka ditentang oleh jumhur, mereka mengatakan, bahwa bila ada

sesuatu dari yang umum yang dikhususkan dengan suatu dalil, maka

yang lain tetap pada keumumannya. Dalilnya, kesamaan lafazhnya

yang menunjukkan penetapan itu, baik setelah pengkhususan atau pun

tidak ada pengkhususan. Karena ayat tentang pencurian bersifat umum

yang berlaku bagi setiap yang rnencuri, lalu jumhur mengkhususkan

pencuri yang mengambil dari selain tempat teqaga (selain tempat

penyimpanan atau tempat yang dianggap aman oleh si pemilik
-oarang). Mengenai masalah ini, jumhur berpendapat bahwa sanksi

potong tangan tidak berlaku.

Selain itu, ayat tersebut tidak mengandung sesuatu yang

nrenunjukkan disyaratkan barang tersebut dalam keadaan teqaga,

baXrkan Al Bashri menolak pensyaratan ini, sehingga dia tidak

rnensyaratkan itu ketika berdalil dengan ayat tersebut' Memang Ibnu

Baththal menyatakan, bahwa pensyaratan terjaganya barang

disimpulkan dari makna "pencurian", jika benar apa yang

dikatakannya, maka gugurlah dalil A1 Bashri. kri juga dijadikan dalil

I74 - FATTIUL BAARI



bahwa penyimpulan hukum berdasarkan keumuman lafazh, bukan

berdasarkan kekhususan sebab. Karena ayat tentang pencurian

diturunkan berkenaan dengan pencuri sorban milik Shafivan, atau

pencuri perisai, lalu para sahabat memberlakukannya terhadap para

orang yang mencuri selain itu. Kemutlakan lafazh seperempat dinar

dijadikan dalil dalam menyatakan bahwa hukuman potong tangan

wajib dilaksanakan terhadap pencurian yang bisa disebut dengan

sebutan itu, baik berupa emas yang telah dicetak, emas yang belum

dicetak maupun emas yang buruk (tidak berbentuk).

Ada perbedaan tarjih di kalangan ulama Syafi'i, dimana Asy-

Syafi'i mencatatkan tolok ukur itu dalam zakat, sedangkan dalam

pencurian menyatakan secara mutlak, maka Asy-Syaikh Abu Hamid

dan para pengikutnya menetapkan secara umum dalam perkara

pencurian. Al Isthakhri mengatakan, bahwa itu tidak berlaku kecuali

pada emas yang telah dicetak. Pendapat ini dipandang kuat oleh Ar-

Rafi'i. Sementara Syaikh Abu Hamid membatasi nukilan dari Al
Ishthakhri dengan pembatasan kadar yang bisa menguranginya karena

proses pencetakan. Dalil yang menunjukkan bahwa sanksi potong

tangan orang yaflg mencuri baju perang dijadikan dalil dalam

mensyariatkan sanksi potong tangan orang yang mencuri barang apa

pun yang bisa dianalogikan dengannya. Sementara ulama madzhab

Hanafi mengecualikan barang yang cepat rusak dan barang-barang

yang asalnya dibolehkan untuk diambil, seperti bebatuan, susu, ka1ru,

garam, tanah fbukan lokasi], rumput dan burung. Ini juga

diriwayatkan dari kalangan ulama Hanbali.

Yang kuat menurut mereka untuk hal-hal semacam itu adalah,

tetap diberlakukan hukuman potong tangan karena barang-barang itu

bisa diperjualbelikan. Dari sini muncul lagi sub-sub bahasan yang

lebih jauh yang bisa ditemukan dalam kitab-kitab fikih.

Ketiga, hadits Abu Hurairah tentang melaknat orang yang

mencuri telur, lalu dipotong tangarurya.
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Imam Bukhari menutup bab ini dengan hadits itu untuk
mengisyaratkan, bahwa cara menggabungkan hadits-hadits itu adalah

dengan menjadikan hadits Amrah dari Aisyah sebagai asalnya, yaitu

tangan orang yang mencrrr, ll4 dinar atau lebih dipotong, demikian
juga barang lain yang nilainya mencapai itu. hi terkesan seakan-akan

dia ingin mengatakan, bahwa yang dimaksud dengan telur itu adalah

yang nilainya mencapai ll4 dinar atau lebih, demikian juga tali. Ini
menunjukkan bahwa menguatkan penakwilan yang dinukil oleh Al
A'masy lebih kuat dan pembahasan haclitsnya telah dipaparkan

sebelumnya.

14. Taubatnya Pencuri

,l^'* ,.a du .{rt UU *j ));bt 'u ,;tli *1G ,f
;j*t, *\t * dt Jtt*e gr:u ,ui x. eI -isj

.t#';'*krutii
6800. Dari Aisyah, bahwa Nabi SAW pernah memotong

tangan seorang wanita. Aisyah berkata, "Lalu wanita itu pernah

datang, dan aku menyampaikan keperluannya kepada Nabi SAW. Dia
kemudian bertaubat dan taubatnya itu baik."

'\, i \,'tct- t.z,^- t

$r ,J; At J';)'*-t;. :Js ib btt *r, yUt / e;G'*
\ j ,tt', 'r,':rrfif \ Ji Jb'&.ti ,Jto ,#, e &i ,11
'F J'ri* gwrriu t'3 ,"!;l'ri rr&'tt ,\;i r'r ,f;f
,vi?:$ & jt't;t /'s'F d €W \') '€J;1b'€$:-f
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,)'#, ii'k * q!,':t

.ri ?it;'oy,
d t,r!6 t';, .rui u qtli i: ,lut

';7iut1 ,.i,r Ju*hti; ot
iS'r rii'rt6,L*;:t;UY'rX.'o)t t,+6 ri1 ,,}rr *';)io(rr --?t+elovJ+c, z

.ii;wwqt|6s,-s i:H
6801. Dari Ubadah bin Ash-Shami 

'*, 
alu U.rtutu, "i{ku

pernah berbaiat kepada Rasulullah SAW bersama sejumlah orang.

Beliau bersabda, 'Aht membaiat kalian untuk tidak memperselafiukan

sesuatu pun dengan Allah, tidak mencuri, tidak berzina, tidak

membunuh anak-anak kalian, tidak mengemukakan kebohongan

tentang apa yang dilalatkan oleh tangan dan kaki kalian dan tidak

aknn bermal<siat terhadaplu dalam kebaikan. Barangsiapa di antara

kalian memenuhinya, makn pahalanya atas (tanggungan) Allah, dan

barangsiapd yang melanggar sesuatu dari itu, lalu di dunia dia

mendapat hukuman, maka itu adalah knfarat (tebusan) dan pensucian

baginya, dan barangsiapa yang Allah menutupinya, maka

(perhitungannya) terserah kepada Allah, bila berkehendak Dia

menyilaanya, dan bila berkehendak Dia akan mengampuninya' ."

Abu Abdillah berkata, "Bila pencuri bertaubat setelah

tangannya dipotong, maka kesaksiannya dapat diterima. Demikian

juga setiap yang telah dijatuhi hukuman, bila bertaubat, maka

kes aksiannya dap aJ diterima. "

Keterangan Hadits:

(Bab taubatnya pencuri). Maksudnya, apakah taubatnya itu

berguna bagi dirinya untuk menghilangkan sebutan fasik sehingga

kesaksiannya dapat diterima, atau tidak? Di akhir bab ini disebutkan,

tlt,il.i? )\:rri Jt t,UtW'4 iU- e 6'*; $1ilt jrl rs1,yt *'i',SA. .,
Aitt4i LJi ../t (Abu Abdillah berknta, "Bila pencuri bertaubat setelah
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tangannya dipotong, maka kesal<siannya dapat diteirma. Demikian

iuga setiap yang dijatuhi hulatman, bila bertaubat, maka kesalrsiannya
dapat diterima.") Redaksi ini juga disebutkan dalam riwayat Abu
Dzar dari Al Kasymihani saja. Abu Abdillah ini adalah Imam Bukhari,
yang menyusun kitab Ash-shahih ini. Masalah ini telah dipaparkan
pada pembahasan tentang kesaksian, yaitu yang terkait dengan orang
yang melontarkan tuduhan dan pencuri, mengenai kesaksian
keduanya.

Al Baihaqi menukil dari Asy-Syaf i bahwa dia berkata,
"Mungkin setiap hak Allah bisa digugurkan dengan taubat.,,

Al Baihaqi mengatakan, bahwa Asy-Syaf i menyatakan di
dalam pembahasan tentang hukuman. Ar-Rabi' meriwayatkan darinya,
bahwa hukuman zina tidak dapat digugurkan, dan dari Al-Laits,
bahwa tidak ada hukuman yang dapat digugurkan. Kemudian dia
mengatakan, bahwa itu adalah pendapat Malik. Dia juga
meriwayatkan dari ulama madzhab Hanafi, bahwa had bisa
digugurkan kecuali hukuman minum khamer.

Ath-Thahawi berkata, "Tidak ada hukuman yang dapat
digugurkan kecuali perampok (penyamun) karena ada nashnya.,,

Fada bab ini, knai Bukhari menyebutkan hadits Aisyah
mengenai kisah seorang wanita yang mencuri, di bagian akhirnya
disebutkan, W:j'c#3 u,ri j (Dia kemudian bertaubat dan taubatnya

baik). Kesesuaiannya dengan judui adalah menyifati taubat dengan
baik, karena ini mengindikasikan bahwa sifat tersebut disandang oleh
orang yang bertaubat, sehingga dia kembali kepada kondisi semula.

Selanjutnya Imam Bukhari menyebutkan hadits Ubadah bin
Ash-shamit tentang baiat, di dalamnya disebutkan tentang pencurian,
dan di bagian akhir disebutkan, -xi q!n, G yr+la t+-'9l,,i"u eei u':
3iPltii1rX (Dan barangsiapa yang melanggar sesuatu dari itu, lalu

di dunia dia mendapat hulatman, maka itu adalah tebusan dan
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pensucian baginya). Dalilnya, ba'wa orang yang telah menjalani
hukuman maka dia menyandang sifat suci. Apab,a ini digabungkan
dengan taubatnya, maka dia kembali kepada keadaan semula,
sehingga kesaksiannya dapat diterima.

15. Orang Kafir dan Orang Murtad yang Memerangi

,4 o:;*;;, i?;, ?nt oi.ru_ ;;ijr );+ v,ty1 :1* ir ,li:')i)v,y'&tit'4*.f 'lcib:f 
5$a;-\f ,'&bislfu 

"r;;.et)\i'urfr
Dan firman Allah Ta,ala, ,,sesungguhnya 

pembalasan
terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul_Nya danmembuat kerusakan di muka bumi, hanyarah mereka dibunuh ataudisalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balikatau dibuang dari negeri (tempat kediamannya).,i (er. Al Maa.idah
[s]: 33)

"u i1 &) *L ht * 4t * ii :Jts& hr **,, *j.r,
u6:H y,ut Utiu, i;A,u.-;ltr'*6=;ryil k/ct.;*)i 5sru,g ti:G) \ru arkru dfi rrut ,q$r: e,t;f
7p',Wi p r .&.,i:, 

*rr-i *,U ;:, > r," ::J
.t;G _-'ri:;J-

6802. Dari Aaas RA, dia berkata, .,sejumlah 
orang O* ,*,ukl datang kepada Nabi sAW lalu memeluk Islam, tapi karena

mereka tidak cocok dengan cuaca Madinah dan aimya (sehingga sakit
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perut), maka beliau memerintahkal agat mereka mendatangi unta

zakat laht minum dari air kencing dan susunya. Mereka kemudian

melakukan itu, hingga akhirnya mereka sembuh. Kemudian mereka

murtad, lalu membunuh penggembalanya dan menggiring untanya.

Beliau lantas mengirim sejumlah orang untuk menangkap mereka, lalu

mereka pun dibawa kehadapan beliau. Beliau kemudian memotong

tangan dan kaki mereka serta mencukil mata mereka, kemudian beliau

tidak menyumbat aliran darah mereka sampai mereka meninggal."

Keteransan Hadits:

(Bab orang kafi, dan orang murtad. yang memerangi).

Demikian judul yang dicantumkan di sini dalam semua naskahnya.

Namun penempatan judul ini di sini tampak janggal, dan saya kira ini

termasuk kesalahan orang-orang yang menyalin kitab Imam Bukhari.

Menurut saya, yang lebih tepat posisinya di antara pembahasan diyat

dan pembahasan tentang diperintahkannya orang-orang murtad untuk

bertaubat. Hal ini karena pembahasan ini termasuk bab hudud, sebab

penulis memberi judul Kitab Hudud (pembahasan tentang hukuman),

Xalu meriwayatkan haditt, b'-J tr) d.t})t d.il (Tidaklah seorang

pezina melalatkan zina dalam keadaan berim'an). Kemudian di

dalamnya disebutkan tentang mencuri dan minum khamer. Setelah itu

dia memulai pembahasannya dengan hal yang terkait dengan hukuman

minum khamer dalam beberapa bab, kemudian disusul dengan bab-

bab tentang mencuri juga dalam beberapa bab.

Oleh karena itu, yang lebih tepat setelah itu adalah bab tentang

zina sehingga sesuai dengan urutan redaksi hadits yang

dikernukakarutya itu. Setelah itu, barulah mengemukakan pembaha"san

tentang orang-orang yang memerangi, baik dipisahkan (dalam judul

kitab atau pembahasan tersendiri), atau pun diletakkan di bagian akhir

pembahasan tentang hukuman. Yang lebih tepat adalah diletakkan di

akhir pembahasan tentang hukuman ini sehingga bisa tersambung

18O - TATHUL BAARI



berikutnya dengan pembahasan diperintahkannya orang-orang murtad

untuk bertaubat.

Saya belum menemukan orang yang menyinggung tentang hal

ini kecuali Al Karmani, karena dia telah menyinggunggrya pada bab

"Dosa Berzint'namun tidak menuntaskannya sebagaimana yang akan

saya jelaskan. Dalam riwayat An-Nasafi disebutkan tambahan yang

menepis kejanggalan ini, yaitu setelah redaksi, "Orang-Orang Kafir
dan Orang-Orang Murtad," dia menambahkan, "dan orang yang harus

menjalani hukuman zind'. Jika riwayat itu terpelihara, maka seolah-

olah dia menggabungkan hukuman zina kepada orang-orang yang

memerangi, karena sama-sama harus dibunuh walaupun dengan cara

yang berbeda. Ini berbeda dengan hukuman minum khamer dan

mencuri. Berdasarkan hal ini, maka yang lebih mengena adalah

mengganti kata "Kitab" dengan "bab" sehingga semua babnya

termasuk dalam kitab (pembahasan) tentang hudud (hukuman).

.-.,-1i (tiifi?$ oh6;-;;st)g r"tt2 :Sw *, Sii (Danfirman

Allah Ta' ala, " Sesungguhnya pembalas an terhadap orang-orang yang

memerangi Allah dan Rasul-Nya." al aayah). Demikian redaksi yang

disebutkan dalam riwayat Abu Dzar. Sementara dalam riwayat

Karimah dan lainnya disebutkan hingga ayat, .p)\i',H f.3-i1 lltau
dibuang dari negeri ftempat kediamannyaJ].

Ibnu Baththal berkat4 "tnam Bukfiari berpendapat, bahwa

ayat mufuaarabah (ayat tentang orang-orang yang memerangi Allah

dan Rasul-Nya) diturunkan berkenaan dengan orang-orang kafir dan

orang-orang murtad. Dia mengemukakan hadits tentang orang-orang

Urainah walaupun di dalarnnya tidak secara jelas menyebutkan itu.

Namun Abdtxrazzaq meriwayatkan hadits teirtang orang-orang

Urainah ini dari Ma'mar dari Qatadatr, dan di bagian akhirnya

disebutka4 @;;t?u o;.r*- i;t,),h aftt) |& ttl rni e) ot E$i.

''6ti 1f"Ut sampai kepada kami, bahwa ayat ini diturunkan berkenaan
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dengan mereka, "Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang
yang memerangi Allah dan Rasul-Nya.')."

Redaksi yang sama pun disebutkan dalam hadits Abu
Hurairah. Di antara yang mengatakan itu adalah Al Hasan, Atha',
Adh-Dhahak dan Az-Zvhi. Dia berkata, "Mayoritas ulama fikih
be,pendapat, bahwa ayat ini difurunkan berkenaan dengan beberapa

orang dari kalangan kaum muslimin yang keluar dengan melakukan

pengerusakan di muka bumi dan merampok orang di jalanan.

Demikian pendapat Malik, Asy-Syaf i dan ulama Kufah."

Selanjutnya dia berkata, "Ini tidak menafikan pendapat

pertama, karena walaupun ayat ini diturunkan berkenaan dengan

orang-orang Urainah, tapi lafazltnya bersifat umum, sehingga

maknanya mencakup setiap orang yang melakukan seperti perbuatan

mereka, yaifu yang memerangi dan melakukan kerusakan."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, sebenamya keduanya berbeda,

sandaran utamanya adalah dikembalikan kepada penafsiran

mufuaarabah, yxtg diartikan "kekufuran". Ayat ini mengkhususkan

orang kafir, sedangkan orang yang mengartikannya dengan

"kemaksiatan" berarti mengartikan secara umum.

Ibnu Baththal menukil dari Ismail Al Qadhi, bahwa zhahir A1

Qur'an dan apa yang dilakukan oleh kaum muslimin menunjukkan
bahwa hukuman yang disebutkan dalam ayat ini diturunkan berkenaan

dengan kaum muslimin, sedangkan tentang orang-orang kafir telah

diturunkan surah Muhammad ayat 4, ir3?t r'*t f:g O"$t C tt|
(Apabila lramu bertemu dengan orang-oran7 knfir [di medan perang]
malra pancunglah batang leher merekn) htngga akhir ayat. Jadi,

ketentuan hukum mereka di luar itu, dan Allah berfirman di dalam

suratr Al Maa'idah ayat 36,'fi-Jb t\iui'oi U ,y rti.s i-iir\1.(Kecuati

orang-orang yang taubat [diantara mereknJ sebelum kamu dapat

menguasai [menangkap] mereka).

IA2 - FATIIT'L BAARI



Ini menunjukkan bahwa muharib (orang yang memerangi

Allah dan Rasul-Nya dari kalangan kaum muslimin) yang bertaubat,

maka tidak lagi diburu atas tindakan yang telah dilakukannya itu.

Seandainya ayat ini diturunkan berkenaan dengan orang kafir, tentu

pemerangan yang dilakukannya sangat menguntungkannya. Selain itu,

tentunya bila terjadi pemerangan yang dilakukan oleh orang kafir, kita

hanya melakukan apa yang disebutkan di dalam ayat, sehingga orang

kafir itu selamat dari pembunuhan. Karena, perlawanan dari pihak kita

tidak disertai dengan pembunuhan.

Namun pandangan ini ditanggapi, bahwa keharusan

melaksanakan hukuman ini terhadap orang murtad yang memerangi

-misalnya- 
tidak mengharuskan gugurnya pemburuan terhadapnya

karena dia kembali kepada Islam, atau mengharuskan gugumya

hukuman untuk membunuhnya. Dalam tafsir surah Al Maa'idah telah

dikemukakan apa yang dinukil oleh Imam Bukhari dari Sa'id bin

Jubair, bahwa makna memerangi Allah adalah kufur terhadap-Nya.

Ath-Thabari meriwayatkan dari jalur Rauh bin Ubadah, dari Sa'id bin

Abi Arubah, dari Qatadah, dari A,r?t, tentang orang-orang Urainah, di

akhir kisahnya disebutkan , i-#titg r;fiy|&Ai 
""1i #" '01$ f ii

{t*:,t'tlllt o;.tU-(Lalu dia menyebutlmn kepada knmi bahwa ayat ini

diturunkan berkenaan dengan rnereka, "sesungguhnya pembalasan

terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya.")

Dia juga meriwayatkan riwayat serupa dari jalur lainnya, dari

Anas. Al Ismaili meriwayatkan dari jalur Marwan bin Muawiyah, dari

Muawiyah bin Abi Al Abbas, dari Ayyub, dari Abu Qilabah, dari

Anas, dari Nabi SAW tentang firman Allah, ?ttr O;1;i $-i1rirfr 1131

'd';;t (Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang

memerangi Allah dan Rasul-Nya), beliau bersabda, ,S* n i (Mere*a

itu adalah orang-orang dari sulcu Ukt).

Saya (Ibnu Hajar) katakan, sebelumnya telah diriwayatkan
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secara valid dalam krtab Ash-Shahihain, bahwa mereka berasal dari

suku Ukl dan Urainatr. Jadi, apa yang dinafikan oleh Ibnu Baththal itu

sebenarnya ada dan berupa pernyataan yang jelas. Yang bisa dijadikan

sandaran, bahwa ayat ini pada mulanya diturunkan berkenaan dengan

mereka, dan keumumannya mencakup pula setiap orang dari kalangan

kaum muslimin yang memerangi dengan merampok, tapi hukuman

bagi kedua golongan itu berbeda. Jika mereka itu orang-orang kafir,

maka imam boleh memilih hukuman yang akan diberlalrukan terhadap

mereka bila mereka tertangkap, tapi bila mereka itu orang-orang

Islam, maka ada dua pendapat:

Pertama" pendapat hnam Asy-Syaf i dan ulama Kufah, tindak

kejahatan yang dilakukannya dilihat. Bila dia membunuh maka

dibunuh, bila dia hanya mengambil harta maka sanksi potong tangan

diberlakukan, sedangkan yang tidak membunuh dan tidak mengambil

harta, maka dibuang/diasingkan. Mereka mengartikan j1 @tau)

sebagai makna keberagaman.

Kedua, sementara knarn Malik mengatakan, 'olfu melahirkan

hak pilih, maka imarn boleh memilih dari antara ketiga hal itu
terhadap oftmg mustim yang me,lnerangi." Ath-Thabari dalam masalah

ini menguatkan pendapat yang pertama.

Kemudian mereka berbeda pendapat tentang maksud

"dibuang" yang terdapat dalam ayat ini. Imam Malik dan Asy-Syaf i
mengatakan, bahwa maksudnya adalah dikeluarkan dari negeri tempat

dia melakukan tindak kejahatan itu ke negeri lainnya. Imam Malik

menambatrkan, lalu dia dipenjara di sana. Diriwayatkan dari Abu

Hanifah, bahwa si pelaku dipenjara di negerinya. Lalu ditanggapi,

batrwa kelangsungannya di negerinya walaupun di dalam penjara

berarti dia tetap tinggal. Ini bertentangan dengan makna

"pernbuangan", karena hakekat pembuangan adalah dikeluarkan dari

negeri tempat dia tinggal. Kadang pembuangan dari negeri disertai

dengan perrbunuhan, Allah berfirrran dalam surah An-Nisaa' ayat 66,
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f :s-; u r*?t ,1'€,rrii rf$r 9f W ,# rf; li 1o"" sesungguhnva

kalau Kami perintahlmn kepada mereka, "Bunuhlah dirimu atau

keluarlah kamu dari knmpungmu.')

Dalil Abu Hanifah, tidak ada jaminan bahwa dia tidak akan

memerangi lagi bila berada di negeri lain, maka dari itu Imarn Malik

menambahkan bahwa selain dibuang ke negeri lain dia pun dipenjara

di sana. Asy-Syaf i berkata, "Cukup dibuang dari negerinya dengan

rasa hina."

Imam Bukhari menyebutkan hadits Anas tentang orang-orang

urainah. Penjelasannya telah dipaparkan dalam bab "Air Kencing

Unta" pada pembahasan tentang belsuci. Di sini disebutkan, fJ)iib

,-)i $,A'rl Wq flib ,t3tf)ti ,fJ*i) (Mereka kemudian melahtlan

itu, lalu mereka sembuh. Kemudian merelm murtad, lalu membunuh

p enggemb alany a dan menggiring untanya).

16. Nabi SAW Tidak Menyumbat Aliran Darah Orang-Orang

Murtad yang Memerangi sampai Mereka Binasa

e"fr+r-;t*11 & *it'\t* dtLi '*!ry
.f;6

6803. Dari Anas, bahwa Nabi SAW memotong (tangan dan

kaki) orang-orang Urainah, dan beliau tidak menyumbat aliran darah

mereka sampai mereka binasa.

Keterangan Iladits:

(Bab Nabi SAW tidak menyumbat aliran darah orang-orang

murtad yang memerangi sampai mereka binasa).Kata al hasmbqarti
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dipanaskan dengan api untuk menghentikan darah. Kalimat
hasamtuhuu fanhasama berarti aku menyumbatnya sehingga dia pun
tersumbat. Kalimat ini seperti qatha'tuhuu fanqatha'a (aku

memotongnya sehingga ia pun terputus). Sedangkan kalimat fuasamtu
al irq berarti aku menyumbat urat darah untuk menahannya agar tidak
mengalir.

Ad-Dawudi berkata, "Kata al fuasm di sini berarti mencelupkan

tangan yang telah dipotong ke dalam minyak panas."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, ini salah satu caranya, tapi tidak
terbatas dengan cara tersebut.

Pada bab ini Imam Bukhari menyebutkan bagian dari kisah

orang-orang Urainah secara ringkas,'frL*-'fi ',fr'lr'$i, 
lA e h au

memotong [tangan dan kaki] orang-orang Urainah, dan beliau tidak
menyumbat aliran darah merel<n).

Ibnu Baththal berkata, "Beliau tidak menyumbat aliran darah

mereka, karena beliau hendak membinasakan mereka. Sedangkan

hukuman potong tangan bagi pencuri, maka harus disertai dengan

penyumbatan aliran darah, karena jika dibiarkan maka biasanya aliran
darahnya tidak berhenti dan mengakibatkan kematian." Penjelasan

hadits ini telah dikemukakan sebelumnya.

17. Orang Murtad yang Memerangi tidak Diberi Minum Sampai

Mereka Meninggal

#i" ,k 4t J. fJ,r b)*:iG'iz?nr ,fr ?,It'*
, ,i;.i ,iut S'r-,., U l';a ,f,- t f:ftu ,ii;Lst ,:r f;tt *',
f}.b a'iu .jnr J'yt bU_fN ti yf '€i \l c :Jw .<L,

L
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,iri-.rr ryet, €rlt r7a, ,rpj fk" J; A);i, eqi a

6, ;u,:ryr'G_ j,!;'r6t',y;
fh a ,i'fu-;et efrai ; 'W c,'T:r?, **i

.s-rc &
.-u";r;ht 51._,cj rp; r;; ,{X ,liG

6804. Dari Anas RA, dia berkata, "sejumlah orang dari suku
Ukl datang kepada Nabi SAW yang tadinya mereka tinggal di Shuffah
(serambi masjid), tapi mereka tidak cocok dengan cuaca Madinah dan

airnya (sehingga sakit perut), lalu mereka berkat4 'Wahai Rasulullah,
carikanlah susu untuk kami'. Beliau menjawab, 'Alil tidak
menemuknn untuk kalian, kecuali bila kalian mendatangi unta
Rasulullah'. Mereka kemudian mendatangi unta tersebut lalu
meminum susunya dan air seninya hingga sehat dan gemuk, serta

membunuh penggembalanya dan menggiringkan unta-untanya. Lalu
datanglah seseorang yang memberitahukan (hal itu) kepada Nabi
SAW, maka beliau pun mengirim (pasukan) untuk mengejar mereka.

Belum sampai siang hari mereka sudah dihadapkan. Lalu beliau
memerintahkan disediakan paku-paku, lalu dipanaskan, kemudian

didekatkan (ke mata mereka hingga buta), lalu memotong tangan dan

kaki mereka dan tidak menyumbat aliran darah mereka. Setelah itu
mereka dibuang di Harrah (tapal batas kota Madinah), mereka minta
diberi minum tapi mereka tidak diberi minum sampai mereka
meninggal."

Abu Qilabah berkata, "Mereka
memerangi Allatl dan Rasul-Nya."

membunuh serta
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Keterangan lladits:

Dalam bab ini Imam Bukfiari mengemukakan kisah orang-

orang Urainah dari jalur lainnya dari Abu Qilabah, dari Anas secara

lengkap.

42rlt rlai rjz:'1ffu ,p (Hingga mereka sehat dan gemuk,

serta membunuh penggembalanya). Dalam riwayat Al Kasymihani

disebutkan dengan redaksi, \s+t:it t;Ai (Lalu mereka membunuh

penggembalanya). Redaksi ini lebih terarah. Ibnu Baththal

menceritakan dari Al Muhallab, bahwa hikmah tidak diberi minumnya

mereka adalah karena mereka mengingkari nikmat diberi minum yang

telah menyebabkan kesembuhan mereka dari penyakit yang mereka

derita. Kemudian dia berkat4 "Ada hal lain yang disimpulkan dari

hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Wahab dari Mursal Sa'id bin Al
Musayyab, ',-;.b ,ylot';,,s"0 )'ib 6'raJ. $i$|b, {l; h' ;lpt'tti
Ut # ,)T (Bahwa ketit@ dpa yang mereka perbuat sampai kepada

Nabi SAW, beliau berlmta, "Setnoga Allah membuat haus orang yang

telah membuat haus keluar Muhammad malam ini.') Jadi, tidak

memberi minum kepada mereka adalah sebagai jawaban terhadap doa

beliau."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, ini tidak menafikan bahwa beliau

menghukum mereka dengan cara itu sebagaimana beliau membutakan

mata mereka, karena mereka juga membutakan mata para

penggembalanya. Beliau membiarkan mereka sampai mati karena

beliau hendak membinasakan mereka sebagaimana halnya beliau tidak

menyumbat aliran daratr mereka. Pendapat yang mengatakan bahwa

mereka tidak diberi minum itu adalah tanpa sepengetahuan Nabi

SAW, maka ini adalah pendapat yang sangat jauh dari kebenaran.

Pada jalur periwayatan ini disebutk un, t liii :tiil-i maksudnya,

carikanlah untuk kami.

L
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'p;t *oh'& l' )"t hy.rg;x'oi ilp \1o (Atat tidak

menemuknn untuk kalian. Kecuali bila kalian mendatangi unta

Rasulullah SA\V). Redaksi ini mengindikasikan bahwa beliau berkata,

"untaku", tapi beliau mengatakan seperti perkataan pemuka kaum

yang mengatakan 
-misalnya-,'?emimpin 

kalian mengatakan'"

Contohnya adalah perkataan khalifah, "Amirul Mulaninin mengatakan

kepada kalian." Dalam jalur lainnya disebutkan dengan redaksi, e:;1t

y:tlat',') | ii-'Ot 1tot" b eliau memerintahkan mereka agar mendatangi

unta zakat). Sebagian kalangan berupaya menggabungkan kedua

riwayat ini, hingga sampai pada kesimpulan bahwa Nabi sAw
mempunyai unta yang sedang digembala di samping unta zakat. Ada

juga yang mengatakan, batrwa semuanya adalah unta zakat.

Disandangkan unta itu kepada beliau karena unta tersebut berada di

bawah kekuasaan beliau. Pendapat pertama dalam masalatr ini

diperkuat oleh riwayat yang baru disebutkan tadi tentang membuat

haus keluarga Muhammad SAW, karena mereka tidak menerima

sedekatr atatzakat.

18. Nabi SAW Mencukil Mata Orang-orang yang Memerangi

Allah dan Rasul-NYa

,lt *i 13 ,f;;'u'JG')i- ,i*'u w,:.,'oi :;lsrl ; ,3'*
; . 

^ 
' z, -: t'

Ft jLht J-;U,'#;1v ,ai- t t;F -*'u Ju

6t &,l;.;ri A(0 q;i u f;.# |;'A'of i;|'t,rW,
F y.\t * d,u; *.4rtgr*ti drt')tt*t;j.
;ir{€}q,F )Vlr'€rt a,"e 

;1. 6',iur g+,i1ia
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J6 o:;ru- rl4urt?lu ,#f ;t';d'tfi'&"i('&n ;ff
.o:iU

?rr 6irej ey\-.fr,s, f#3 f;? ?; ,'t'y ,{X t'5 iG

i';,:,
6805. Dari Anas bin Malik RA, bahwa sekelompok orang dari

suku Ukl 
-atau 

kata perawinya: Dari Urainah, dan aku tidak

mengetahuinya selain dia berkata: dari Ukl- datang ke Madinah, lalu

Nabi SAW memerintahkan agar disediakan unta bagi merek4 lalu

memerintahkan mereka keluar unfuk meminum air kencing dan susu

unta tersebut. Mereka kemudian meminumnya, hingga ketika sembuh,

mereka membunuh sang pengembala dan menggiring ternak-

temaknya (merampoknya). Hal itu kemudian sampai kepada Nabi

SAW pada pagi harinya, lalu beliau mengirimkan utusan untuk

mencari jejak mereka. Maka, belum sampai matahari naik, mereka

pun berhasil dibawa. Beliau lantas memerintahkan agar mereka

dihukum, maka beliau memotong tangan dan kaki mereka serta

me,ncukil mata mereka. Setelah itu mereka dibuang ke Harrah sampai

mereka minta agar diberi minum tetapi mereka tidak diberi minum."

Abu Qilabah berkata, "Mereka adalah sekelompok orang yang

mencuri, mernbunuh dan kafir setelah beriman serta memerangi Allah

dan Rasul-Nya."

Keterangan Hadits:

(Bab Nabi SAW mencukil mata orang-orang yang memerangi

Allah dan Rasul-Nya). Pada bab ini Imam Bukhari mencantumkan

hadits tentang orang-orang Urainah dari jalur lainnya, dari Ayyub.

-:l
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I

lrr€ up (Uereka pun berhasit dibawa). Dalam riwayat Al
Kasymihani disebutkan dengan redaksi, lrGt (Mereka pun berhasil

dibawa).
.r, *1.-,,"Wi 

i.-.'S 6erta mencukil mata mereka). Dalam riwayat Al

Auza'i di awal pembahasan tentang para penyamun disebutkan

dengan redaksi, $*'j detganhuruf /az sebagai ganti huruf ra'. Kedua

huruf ini mempunyai makna yang sama

Ibnu At-Tin dan lainnya berkata, "Mengenai hal itu perlu

diteliti lebih jauh."

Iyadh berkata, "Kata samara berarti mencelaki dengan paku
yang dipanaskan. Dengan begitu, maka lebih cocok de,ngan kata as-

saml yang ditafsirkan dengan besi panas yang didekatkan ke mata

hingga penglihatannya menjadi buta. Dari matna samara yang

pertama dapat disimpulkan, bahwa besi tersebut adalah paku." Dia
berkat4 "Kami juga menemukan tulisannya dengan menggunakan

tasydid pada sebagian naskah, namun yang p€rtama (tanpa tasydid)

lebih terarah. Mereka (para ulama) juga menafsirkan kata as-saml

dengan makna mencukil mata dengan duri. Tapi bukan ini yang

dimaksud di sini."

Catatan

Firman Allah tentang orang-orang yang memerangi Allatr dan

Rasul-Nya dalam surah Al Maa'idatr ayat33, i4i gtl, 
G o- lr;i, tt4i

"fjbUt:'O a7\i g VanS demikian itu [sebagaiJ suatu penghinaan

untuk merekn di dunia, dan di akhirat mereka beroleh silcsaan yang
besar) dipermasalahkan dengan hadits Utadah png me,nunjult<an

bahwa orang yang telatr dijatuhi hukuman di dunia maka itu menjadi

kafarat baginya. Karena zhahir ayat ini menunjul&an bahwa balasan

bagi mereka adalatr kedua hukuman itu (yakni di dunia dan di aleira!.
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Pernyataan ini dapat ditanggapi, bahwa hadits Ubadah khusus

terhadap kaum Muslimin. Dasamya, di dalamnya disebutkan tentang

kemusyrikan beserta perbuatan-perbuatan maksiat. Setelah terjadi

ijma' yang menyatakan bahwa bila seorang kafir dibunuh dalam

kesyirikannya, lalu dia meninggal dalam keadaan musyrik maka

pembunuhan itu tidak menjadi kafarat baginya.

Selain itu, telah terjadi pula Uma' Ahlus Sunnah yang

menyatakan bahwa orang yang dijatuhi hukuman sedang dia termasuk

pelaku 6aksiat, maka hal itu menjadi kafarat bagi dosa

kemaksiatannya. Hal ini sesuai deng.ag firman Allah dalam surah An-

Nisaa' ayat 48, lrc, iU-|;.U; oti t; #-t y.':):F-'oi;{ I iirr ir1

(Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia

mengampuni segala dosa yang selain dari [syirikJ itu, bagi siapa

y an g dilreh en d aki - Ny a) .

19. Keutamaan Orang Yang Meninggalkan Perbuatan Keji

i-* ii,r 
"&:*,-:Jv *3 *rht ,* 4t* ,i;:.i ,rj r

,!t ,;r;r G tg'otZ t ,'J2G ?6\,+ . i/L.,p 't t; tV e iql
q**)r G",P e ytt:t,it.*'*6.,,* i 1l' Tt b:t:)

1)t3r f Lr'i1;t,e;:y;;,}' e tl.w p>v::

illt ) & G;-;:ti'*4'6:$ ,yri,?ur i-;af jt,ie ,i*r
.^A"'lbclq

6806. Dari Abu Hurairah RA, dari Nabi SAW, beliau

bersabda, "Ada tujuh golongan yang di Hari Kiamat nanti akan

dinaungi oleh Allah dengan naungan-Nya di hari yang tidak ada

nauilgan selain naungan-Nya, yaitu: pemimpin yang adil, pemuda
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yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah, orang yang berdzikir

kepada Allah di dalam kesunyian lalu air matanya bercucuran, orang

yang hatinya selalu terkait dengan masjid, dua orang yang saling

mencintai karena Allah, seorang laki-laki yang diajak seorang wanita

yang memiliki kedudukan dan menarik bagi dirinya (diajak berzina),

lalu laki-laki tersebut berkata, 'Sesungguhnya aku takut kepada

Allah', dan orang yang bersedekah dengan suatu sedekah, lalu dia

menyembunyiknnnya sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa

yang telah diperbuat oleh tangan kanannya."

y;'; :&j ;r"?" * Ut Jr; ,leyilt rL i [* *
. u'i.ji.; p;6:&r';.6 J.

6807. Dari Satral ;, Sa'ad As-Sa'idi RA, NuUi SAW

bersabdq "Barangsiapa menjamin kepadalru apa yang ada di antara

kedua lrakinya (kemaluan) dan kedua jenggotnya (lisan), mala alcu

menj amin surga baginya."

Keterangan Hadits:

(Bab Keutamaan orang yang meninggalkan perbuatan keji).

Kata fawaafuisy adalah bentuk jarnak dari kata faafuisyah, artinya

setiap dosa yang amat buruk, baik perbuatan maupun perkataan.

Demikian juga dengan kata fafusyaa' dan fufusy. Dari kata itu pula

muncul ungkapan, al kalaam al foafuisy (perkataan yang keji). Selain

itu, kata faafuisyah biasa digunakan untuk sebutan zina, contohnya

firman Allah dalam surah Al Israa' ayat32,'23+ti oS U2$r rf.rt lj
(Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah

suatu perbuatan yang keji), juga digunakan sebagai sebutan liwath

(homoseksual) seperti perkataan Luth AS terhadap kaumnya dalam

surah Al A'raaf ayat 80,i3.+riti jfi-Si (Mengapa kamu mengerjakan
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perbuatan keji itu). oleh karena itu, menurut kebanyakan para ulama

balrwa hukuman liwath adalah hukuman zina. Al Hulaimi

menyatakan, bahwa al faafuisyah (perbuatan kejD lebih berat

hukumannya daripada al kabiirah (dosa besar), namun ini perlu diteliti

lebih jauh.

Pada bab ini Imam Bukfiari menye-butkan dua hadits, yaitu:

Pertama, hadits Abu Hurairah tentang tujuh golongan yang

dinaungi Allah dengan naungan-Nya..Yang dimaksud,dari hadits ini

adalah sabdabeliau SAW, q ;tl*i Vbtsalytifs hij
Sr-;i ilrr Uef ;t,,i6 (seorang laki-taki yang diajak seorang wanita

yang memiliki kedudulan dan menarik bagi dirinya [diajak berzinaJ,

lalu laki-laki tersebut berkata, "sesungguhnya aku talut kepada

Allah.') Penjelasannya telah dipaparkan secara rinci pada pembahasan

tentang zakat. Termasuk kategori ini adalah orang yang menghadapi

kondisi seperti itu. Misalnya, ada orang yang mengajak seorang

pemuda tampan agar menikahi putrinya yang cantik dan banyak harta

agar dia dapat berbuat keji dengan pemuda itu, lalu pemuda itu

melepaskan diri dari hal tersebut dan meninggalkan harta dan

kecantikan wanita ihr.

^u'Kedua, J.,F7'4,, (Barangsiapa menjamin lcepadakz). Dalam

pembahasan tentang kelembutan hati, saya telatr menyebutkan orang

yang meriwayatkannya dengan redaksi, 
'FS 

(menjamin) dan dengan

redaksi, bio- (menjaga). Di sana juga disebutkan dengan redaksi, gl'i.ai

(menjamin)-Maknaasalkatar*Atadalahbersandarkepadasesuatu

dan terikat dengannYa.

,1r) F.t-; (Apa yang ada di antara kedua kakinya).

Maksudny4 kemaluannya.

ogij lOan kedua jenggotnya). Maksudnya, tempat tumbuhnya

jenggot dan grgr (mulut). Kata ini disebutkan dalam bentuk mutsanna

t94 - FATIIUL BAARr

li j



(bentuk ganda) karena terdiri dari bagian atas dan bagran bawah,

maksudnya adalah lisan. Ada yang mengatakan, bahwa maksudnya

adalatr ucapan. Pada pembahasan tentang kelembutan hati, Imam

Bukhari memberinya judul bab 'Menjaga Lisan." Penjelasan tentang

hal ini telah dipaparkan sebelumnya.

g-i;iu ij lsurga bagrnya).Demikian redaksi yang disebutkan

pada kebanyakan naskah, sedangkan dalam naskah Al Mustamli dan

As-Sarakhsi disebutk ar_'lbit'ej,. atau seakan-akan kata it-j? ;
mengandung makna 'rr* (Aku menjamin).

20. Dosa Para Pezina

i-;t'23*tt'o? 4$t t;4t ti - ttiirjl : jw nt l;:
([t,

Dan Firman Allah Ta'ala, "Dan tidak benfna." (Qs. Al
Furqaan l25l: 68); "Dan janganlah kamu mendekati zina;

sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu
jalan yang buruk." (Qs. Al Israa' flTl:32)

*sy.Lf i:#3:"tJ-y ri+ '#*\':J$';t 6?1 ,i;a *
*;*\, *Ut|$-,*tyaht * dt'u12;
,ijjr e; rf -*ilr yt?f 64:JG c;r'*u,'?trt t l*
);t k:r',:e1t'S;, dlt'fur,:;it q'F- :,lSiJr';k-,

.\tlt'rlstilyt
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6808. Dari Qatadah, Anas mengabarkan kepada kami, dia

berkata, "Sungguh aku akan menceritakan kepada kalian suatu hadits,

yang tidak akan diceritakan oleh seorang pun sepeninggalku yang aku

mendengarnya dari Nabi SAW, aku mendengar Nabi SAW bersabda,

'Tidak akan terjadi Hari Kiamat 
-bisa 

jadi beliau bersabd4 'Di
antara tanda-tanda Hari Kiamat ...'.- adalah ilmu diangkat,

kebodohan merebak, khamer diminum, zina merajalela, jumlah lahi-
laki sedikit dan jumlah wanita banyak, hingga untuk lima puluh

wanita memiliki satu laki-laki'."

,*t ;e ht ,* At J?t JG :Jv t;i:L\t ,*, ,"& it *
,b'i ;.)ij;;; tf \s ,!u'i $: s'i'b"r*sr'r71't

, .t,1,',1o.1.. , ot /r. t .c /.o t .o.1...Uy -*) .]*;q-\_t,,t? _*s q-& E qp_\s

- $-k:Jv \4 iqfi Lfrly ,y'6 i) d ,LkiG
;; |r::r)- tk il.;G qtl'ot) -6?i ; rr;:"f c; |*')

,-,-rG1l

6809. Dari Ibnu Abbas RA, dia berkata, Rasulullatr SAW
bersabda, *TidaWah seorang hamba berzina ketika berzina dia dalam

lreadaan beriman, dan tidaklah mencuri ketika mencuri dia dalam

lreadaan beriman, dan tidaklah minum khamer ketikd minum dia

dalam keadaan beriman, dan tidaklah membunuh sedangknn dia

dalam keadaan beriman."

Ikrimah berkata, "r{kB berkata kepada Ibnu Abbas,

'Bagaimana iman dapat tercabut dari dirinya?' Dia menjawab,

'seperti ini -lalu dia menjalin jari-jarinya kemudian

melepaskannya-, jika dia bertaubat, maka dia akan kembali seperti

ini 
-lalu 

dia kembali menjalin jari-jarinya-'."
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;r* ;.t'1t d';r ,Pt iai,t * 4,ju 'ju ;;:; dj ,r
/c I .o..ir. 4 cl zt. t- c./c .l- c.'-,, t ct /t/ c.
,fr qP- )S ,,tP -*S O-*- rE O:*t- )S ,UP -*S Gtt

,r,", ctc,lal,,., ,J o,,t, ,:-: ..b. ub)-r L.-fts qy j, -*s \a*-
6810. Dari Abu Hurairah, dia berkat4 Nabi SAW bersabd4

*Tidaklah seorang pezina berzina ketika berzina dia dalam keadaan

beriman, dan tidaklah seseorang mencuri letika menanri dia dalam

keadaan beriman, dan tidaHah seseorang minum khamer ketika

meminumnya dia dalam keadaan beriman. Dan taubat dibentangkan

setelah itu."

\'JLl:"fu' i5f ,l' J;rU,Lii ,J6&ht 6, lt *'rL
':):rJ) fi oi :,SG t'ai'i ,'.-ii .:aa, 'ri:, t!: !,F; of ,iti

.!)G + A; bf 'i6 tut ; ,|rti .:t;'it-'oi hl n
:,br ;-i * ,f;t ,l *'*t, d:r, ,:ori:.6T4:$;- Jv

oG, f1)t #.iff i:s"k jo .t4.. .Ir J;j ( 
"J,-j U f.tt,rJ r tstt:t)P) *1ii *06'*8:L

.'uL.r'^Lt :JV ,{.4
6811. Dari Abdullah RA, dia berkata, Aku berkata, *Wahai

Rasulullatr, dosa apa yang paling besar?" Beliau me,lrjawab,

"Menjadilmn sela$u bagi Allah padahal Dia telah menciptakan nu."
Aku berkata lagr, "Kemudian apa lagi?" Beliau menjawab,

"Membunuh analonu karena dia makan bersomamu." Lalu aku

berkata lagi, "Kemudian apa lagS?" Beliau menjawab, "Berzina
dengan istri tetanggamu."
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Yahya berkata: Suffan menceritakan kepada kami, Washil

menceritakan kepadaku dari wa'il, dari Abdullah, er{ku berkata,

'Wahai Rasulullah', derrgan redaksi serupa."

Amr berkat4 "Lalu aku menceritakannya kepada

Abdunahmffi, yffig mana dia pemah menceritakan kepada kami dari

Suffan, dari Al A'masy, Manshur dan Washil dari Abu Wa'il, dari

Abu Maisarah, dia berkata, 'Tinggalkan itu, tinggalkan itu''"

Keterangan Hadits:

(Bab dosa para pezina dan firman Allah Ta'ala, "Dan tidak

berzina.') Redaksi ini mengisyaratkan ayat yang terdapat dalam surat

Al Furqaan,yarlgawalnya adalah: 'Ft 4t1'A+ iiUl i-{t: (Oo"

orang-orqng yang tidak menyembah Tuhan yang lain b3serty A!lah).

yang dimaksud adalah firman Allah selanjutnya, U$i ,il;,1J.3 ,P CiJ

(Barangsiapa yang melalcukan demikian itu, niscaya dia mendapat

[pembalasanJ dosa[nya]). hi terkesan seakan-akan Imam Bukhari

ingin menunjukkan hadits yang pada salah satu jalumya, yaitu di akhir

jalur Musaddad dari Yahya A1 Qaththan, setelah redaksi, '!|i U)i

(isteri tetanggamrz), disebutkan, )lr ;*:,1;;.k-p qlig/' *F t'Sts

o"iiti -15 ,)t: ?i 4!, e olUt';.isl ,';;: #1" ob (Dia

berkata, "Lalu turunlah ayat ini, 'Dan orang-orang yang tidak

menyembah Tuhan yang lain beserta Allah -hingga- 
dan tidak

berzina,, sebagai pembenaran terhadap sabda Rasulullah sAW.")

Dalam pembahasan terrtang adab disebutkan dari jalur Jarir,

dari A1 A,masy disebutkan hingga firman-Nya , L,r61'rlr- (Ntscaya dia

mendapat [pembalasanJ dosa[nya]). Tapi redaksi ini tidak terdapat

dalam riwayat Jarir dari Manshur sebagaimanay?Irlg dijelaskan Imam

Muslim. At-Tirmidzi meriwayatkannya dari jalur Syu'bah dan An-

Nasa'i dari jalur Malik bin Mighwal, keduanya dari washil A1 Ahdab,
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disebutkan hingga firman-Nya dalam surah Al Furqaan ayat 69, 'fu.j

6q, * (Dan dia akan kekal dalam adzab itu, dalam keadaan terhina).

'24'6 oti ^ly$t V.F \i (Dan janganlah kamu mendekati zina;

sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji). Dalam

riwayat An-Nasafi disebutkan,fr, ii jl(nir47o akhir ayat).

Padabab ini Imam Bukhari menyebutkan empat hadits, yaitu:

Pertama, hadits Anas (dari Hammam, dari Qatadah, dari

Anas). Dalam pembahasan tentang ilmu telatr dikemukakan dari jalur

Syu'bah, dari Qatadah dengan tambahan di permulaannya.

Penjelasannya juga telah dipaparkan pada pembahasan tentang ilmu,

sedangkan yang dimaksud dari hadits itu ini adalah redaksi, g:jt #J
(Zina merajalela). Maksudnya, merajalela sehingga tidak lagi

disembunyi-sembunyikan karena banyaknya orang yang

melakukannya. Penjelasan tentang sebab perkataan Anas, A;3f;A-'l

€p.L-ri (Yang tidak aknn diceritakan oleh seorang pun

s ep eninggallcu) telah dikemukakan di sana.

Kedua,hadits Ibnu Abbas, o-ttlt..j.;e ) (Seorang pezina tidak

berzina). Penjelasannya telah dipaparkan dalam penjelasan hadits Abu

Hurairah di awal pembahasan tentang hudud, juga tentang perkataan

Ibnu Jarir yang menyatakan bahwa sebagian periwayatnya

meriwayatkannya dengan bentuk redaksi larangan, iy:#|*:F"\
(Janganlah seorang mulonin berzina), dimana sebagian mereka

menalcwilkalmya dengan orang yang menganggapnya halal

(menghalalkannya). Kemudian dia mengemukakannya dengan sanad-

nya dari Ibnu Abbas.

*k'StS lttvimah berkata). Riwayat ini maushul dengan

sanad tersebut.

FATIIUL BAARI - 199



b,'kl #.'*j (Lalu dia menjalin jari-jarinya)' Dalam riwayat

Al Ismaili dari jalur Ismail bin Hud Al wasithi, dari Khalid, yang

mana Imam Bukhari meriwayatkan dari jalurnya, dia berkata,

"Demikianlah, dia menyebutkan sifat yang aku tidak hafal." Saya

(Ibnu Hajar) telah mengetengalrkan sifat tersebut di sana.

Setelah meriwayatkan hadits Abu Hurairah, At-Tirmidzi

berkata, "Riwayat yang menafsirkan, b:# Ss o'rlt €"i1 (Tidaklah

seorang penzina betzina ketitrn berzina dalam keadaan beriman) tidak

kami ketatrui seorang pun yang mengafirkan seseorang karena zina,

mencuri dan minum khame,r."

Maksudny4 di antara orang-orang yang dianggap

perkataannya bertentangan dengan itu. Dia berkat4 "Diriwayatkan

dari Abu Ja,far, yakni Al Baqii bafuwa dia mengatakan mengenai hal

ini, 'Keluar dari iman kepada Islam'. Artinya, dia menjadikan iman

lebih khusus daripada Islam; bila keluar dari iman, maka masih tetap

dalam Islam. Ini sesuai dengan pendapat jumtrur ulalna bahwa yang

dimaksud de,ngan iman di sini adalah kesempunoaannya, bukan

pokokn ra."

Kaiga, hadits Abu Hurairah mengenai masalah itu.

Penjelasannya juga telah dipaparkan sebelumnya, termasuk redaksi di

akhir haditsnya, 3ii b;rb;t21oan taubat dibentanglan setelah itu).

Keempat, hadits Abdullah bin Mas'ud. Sebagian

penjelasannya telah dipaparkan dalam tafsir suratr Al Frnqaan.

t;-Lif ljJt 'rtil lOosa apa yang paling besar?).Ini adalatr

riwayat kebanyakan periwayat. Dalam riwayat Ashimdari Abu Wa'il,

dari Abdulla?r disebutkan dengan redaksi, lr'+..7ii-fr 'nlif lOosa-

dosa yang paling besar di sisi Allah), yang diriwayatkan oleh Al

Harits. Dalam riwayat Musaddad yang telah. dikemukakan pada

pembatrasan tentang adab disebutkan de,ngan redaksi, lt'& 73lr lef
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{3i (Dosa apa yang paling besar di sisi Altah?). Sedangkan dalam

riwayat Abu llbaidah bin Ma'an dari Al A'masy disebutkan dengan

redaksi, 1' a-l tt.r. jflJr n61 
lOosa apa yang paling besar di si

Allah?). Dalam riwayat Al A'masy yang diriwayatkan Imam Ahmad
dan lainnya disebutkan dengan redaksi, rri'I ;lUn6l loosa apa yang

paling besar?). Dalam riwayat Al Hasan bin Ubaidullah dari Abu
Wa'il disebutkan dengan redaksi, g-!3'i5i 1Oot, yong paling besar

diantara dos a-dosa besar).

Sebagaimana yang dinukil dari Al Muhallab, Ibnu Baththal
berkata, "Bisa jadi sebagian dosa lebih besar dari sebagian lainnya
pada para pelaku dosa yang disebutkan dalam hadits ini setelah dosa

tyrit. Sebab tidak ada perbedaan pendapat di kalangan umat Islam
bahwa liwath (homoseksual) lebih besar dosanyd daripada zina.
Seakan-akan beliau SAW hanya memaksudkan yang banyak terjadi
dan lebih perlu untuk dijelaskan pada waktunya, seperti yang terjadi
pada delegasi Abdul Qais di mana hal-hal yang dilarang terbatas pada

apa yang menyangkut minuman, karena cukup marak di negeri
mereka saat itu.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, apa yang dikatakannya itu perlu
diberi catatan dari beberapa aspek:

1. Apa yang dinukilnya sebagai ijma'. Barangkali dia tidak
mampu membawa riwayat yang shahih dan sharih fielas)
mengenai apa yang diklaimnya itu dari seorang imam pun.
Bahkan yang diriwayatkan dari sekelompok ulama adalah

kebalikannya, sebab hukum had itu pendapat jumhur.
Pendapat yang kuat dari perkataan-perkataan tersebut hanya
dapat ditetapkan melalui analogi terhadap zina, sedangkan

objek yang dianalogikan lebih besar atau sama. Sementara

hadits yang berkenaan dengan membunuh pelaku (homoseks)
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J.

4.

dan korbannya ftorban homoseksual) atau hukuman rajam

(dilempari batu hingga mati) terhadap keduanya adalah lematr.

Tidak ada kerusakan (sisi negatif) padanya melainkan terdapat

juga pada yang serupa itu dalam kasus zina, bahkan lebih.

Kalaupun hanya ada pada apa yang dikaitkan dengan hadits

yang disebutkan, maka kerusakannya sangat besar, karena

tidak terdapat pada dosa yang lain.

Hal itu bertentangan dengan nash yang menjelaskan besarnya

dosa tersebut sehingga tidak memerlukan hal itu.

Apa yang dicontohkannya mengsnai kisah minuman (yahd

larangan sebatas minuman), maka itu dimaksudkan aga beliau

SAW membatasi sebagian hal-hal yang dilarang, dan tidak ada

perfelasan atau pun isyarat pembatasan penuh terhadap yang

dibatasi terhadap mereka.

Tampakny4 masing-masing dari tiga hal itu diurut

berdasarkan mana yang lebih besar. Andaikata dalam perkara yang

tidak disebutkannya itu dibolehkan sesuatu yang telah diberi sifat

karena dia lebih besar darinya, maka jawabannya akan sesuai dengan

pertanyaannya. Benar, dalam apa yang tidak disebutkannnya itu boleh

saja berupa sesuafu yang sama dengan apa yang disebutkannya,

sehingga kedudukannya ada pada posisi kedua, setelah membunuh

yang disebutkan itu, sedangkan dalam hal kekejiannya maka sama.

Akan tetapi sebagai konsekue,nsinya, apa yang tidak disebutkan dalam

posisi kedua itu adalah sesuatu yang lebih besar dari apa yang

disebutkan pada posisi ketiga. Jadi, tidak ada yang terlarang dalam hal

itu.

Sedangkan apa yang telah disinggung pada pembatrasan

tentang adab, seperti penilaian bahwa durhaka terhadap kedua orang

tua adalah termasuk dosa besar yang pding besar, tetapi dia

disebutkan dengan menggunakan kata penghubung wau (dan). Oleh

ti

t
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karena itu, boleh jadi dia berada pada posisi keempat, tetapi lebih

besar dari posisi-posisi di bawahnya.

!)E'dti (Isteri tetanggamu). Kata fualiilah artinya yang halal

disetubuhi. Ada juga yang mengatakan bahwa artinya adalah yang

halal baginya dalam satu tempat tidur.

ifi;'t'irj-bt ,|+i|ra (Xarena dia makan bersamamu).

Disebutkannya kata '?nakan" karena kondisi itulah yang dominan

pada bangsa Arab. Hadits ini akan dipaparkan pada pembahasan

tentang tauhid.

21. Merajam Muhshan (Orang yang Telah Menikah)

.G,t)t,*;!e *:1;:.;; ilat J$)

Al Hasan berkata, "Barangsiapa berzina dengan saudara

perempuanny4 maka hukumannya adalah hukuman orang yang

berzina."

.:; i,r ',r*:, *';"L:.tl-'ni:,:t'4- ,io J:€ u #*, f
\t -u.ir J-r,, fu W:r"r-i :,r,s: a!*,lt ?:; rf;t ir',;

6812. Dari Salamah bin Kuhail, dia berkata, "Aku pernah

mendengar Asy-Sya'bi menceritakan dari Ali RA ketika dia merajam

(melempar dengan batu hingga mati) seorang wanita pada hari Jum'at,

dia berkata, 'Aku telah merajamnya berdasarkan Sunnah Rasulullah

SAW'."
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h, *r- ;rr J'y-t f ,|y :e')i e) i )t * U?- ,';,C-At ,;
.q-,\l v 'ju 

tu ;f ,'-lt iri'J| ,t .4 i,ss trt-,': #
6813. Dari Asy-Syaibani, aku bertanya kepada Abdullatr bin

Abi Aufa, "Apakah, Rasulullah SAW pernah merajam?" Dia

menjawab, "Ya." Aku berkata, "sebelum turunnya surah An-Nuur

atau setelahnya?" Dia menjawab, "Aku tidak tahu."

p it'J';r;f "r5l'u)L'rLf ,l,srGli .nr *; /9 ,r
liv,r$W €ri 4 *'*,i;'s'fi f:'; *': # ?tr

.:Gi ts orsj ,ei ,*t*r il' ,k *t J'-r, y..

6814. Dari Jabir bin Abdullah A'l Anshari, bahwa seorang laki-

laki dari bani Aslam mendatangi Rasulullatr SAW, lalu menceritakan

kepada beliau batrwa dirinya telah berzina, lalu dia bersaksi atas

dirinya sebanyak empat kali kesaksian. Maka Rasulullatr SAW

memerintatrkan agar menghukumnya, lalu dia pun dirajarn. Dia saat

itu telah menikah.

Keteransan lladits:

(Bab merajai muhshan). Kata muhshan berasal dari kata

ihshaan. Kata ini bermakna kesucian, perkawinan, Islam dan

kemerdekaan, sebab masing-masing mencegah mul<allaf (orang yang

dibebani syariat) trntuk melakukan perbuatan keji.

Ibnu Al Qaththa' berkata, "[Jngkapan yang sesuai adalatt

rajulun muhshin, sedangkan kata muhshan tidak sesuai dengan

analogi."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, adalatr mungkin untuk

mmgeluarkalmya sesuai dengan analogi, yaitu dengan menyatakan
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bahwa yang dimaksud di sini adalah orang yang memiliki isteri
(suami) yang telah diikat dengan akad, dipersunting dan disetubuhinya
seakan-akan dialah yang menyebabkannya (isteri) menikah dengannya
atail yang mendorongnya (orang tersebut) menikahinya, sekalipun
dirinya telah membentenginya, yakni menjadikannya berada dalam
benteng kesucian atau mencegahnya dari melakukan perbuatan keji.

Ar-Raghib berkata, "Wanita yang sudah menikah disebut
muhshanah karena suaminya telah membentenginya. Kalimat imra'ah
muhshin artinya wanita yang terlih at te}aga atau terbentengi) dari
dirinya sendiri. Sedangkan ungkapan muhshan axtinya orang yang
tergambar keterjagaannya dari orang lain."

Ibnu Al Mundzir berkata, "Telah disepakati bahwa seseorang
tidak disebut sebagai muhshan apabila nikahnya fasid (rusak) dan
bercampur syubhat. sedangkan Abu Tsaur berbeda pendapat dengan
mereka, dia berkata, 'Orang itu tetap disebut muhshan,. Dia
berargumentasi bahwa nikah fasid memberikan hukum keabsahan
dalam hal ukuran mahar, kewajiban iddah, dinasabkannya anak dan
diharamkannya rabibah (anak tiri yang berada dalam
pemeliharaannya). Namun argumentasi ini dapat dibantah dengan
makna umum hadits, iiiijr t,ij\ylCegahlah hulcum ha\),

Dia berkata, 'Mereka juga sepakat bahwa dia tidak bisa
disebut muhshan hanya melalui akad. Lalu mereka berbeda pendapat
bilamana seseorang telah bersenggama dengan pasangannya, lalu
mengaku belum menyefubuhinya, maka pernyataannya dibenarkan
kecuali ada bukti, atau adanya pengakuan darinya atau diketahui si
wanita melahirkan anaknya. sedangkan menurut pendapat sebagian
ulama madzhab Maliki, bahwa bila salah seorang dari pasangan suami
isteri berzina, lalu terjadi selisih pendapat mengenai persetubuhan,
maka si pezina tidak boleh dipercayai sekalipun keduanya hanya
melalui satu malam saja. Sedangkan sebelum zina, maka dia tidak
disebut muhshan sekalipun dia telah serumah dengannya sekian lama.

i

n
lf
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Mereka juga berbeda pendapat bila seorang yang merdeka

menikatri seorang budak wanita, apakah menyebabkannya mdadi
muhshan? Kebanyakan ulama mengatakan, ya. Sedangkan riwayat

dari Atha', Al Hasan, Qatadatr, Ats-Tsauri, ulama Kufah, Ahmad dan

Ishaq, mengatakan, tidak. Mereka juga berbeda pendapat bila dia

menikahi seorang wanita Ahli Kitab. Mengenai masalah ini, Ibrahim,

Thawus dan Asy-Sya'bi mengatakan, 'Tidak menjadikannya sebagai

muhshan'. Sedangkan riwayat dari Al Hasan menyebutkan, 'Tidak

menjadikannya sebagai muhshan hingga dia menyetubuhinya secara

Islam'. Keduanya diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah. Sementara

riwayat dari Jabir bin Zaid dan Ibnu Al Musayyib menyatakan, 'Itu
menjadikannya muhshan'. Pendapat ini juga diambil oleh Atha' dan

Sa'id bin Jubair."

Ibnu Baththal berkata, "Para shahabat dan para tokoh golongan

Anshar sependapat, bahwa bila laki-laki muhshan berzina dengan

sengaja, dalam kondisi mengetatrui dan dalam kondisi bebas memilih
(tidak terpaksa), maka dia harus dirajam. Pendapat ini dibela oleh

kelompok Khawarij dan sebagian Mu'tazilah. Mereka beralasan,

bahwa hukum rajam tidak disebutkan dalam A1 Qur'an. Hal itu
diceritakan oleh Ibnu Al Arabi dari sekelompok penduduk Maroko di

mana dia pematr menjumpai mereka. Mereka itu adalah sisa-sisa

Khawarij. Sementara jumhur ulama berargumentasi, bahwa Nabi

SAW pemah merajam, demikian pula para imam (khalifah)

sepeninggal beliau. Oleh karena itu, Ali RA mengisyaratkan dalam

ucapannya di awal hadits yang terdapat dalam bab ini, fu.4L4i
'ttfiia ,iirr .,lia il' )-r: (Oo" alat telah merajamnya berdasarkan

Sunnah Rasulullah SAW).Selain itu, diriwayatkan secara valid dalam

kttab Shahih Muslim, dari lJbadah, bahwa Nabi SAW bersabda, ljb

??t #ur$t .Y,ril ii,' Jt, ?i 1p pa*niuoh daritat. Attah tetah

memberikan jalan keluar bagi merekn. Orang yang sama-sama telah

menilrah, malra harus dirajam).
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Nanti, akan diketengalrkan dalam bab "Merajam Wanita Hamil
karena Zirta," hadits Umar yang menjelaskan, bahwa dia berkhutbah

lalu berkat ,, f'jt A{ ftl q ,t6li ,trit * l:1ft'6iu. t:tl;,i |;. ?nt bl

(Sesungguhnya Allah telah mengutus Muhammad dengan kebenaran

dan menurunkan Al Qur'an lcepadanya. Di antara yang diturunakan

kepadanya adalah ayat tentang rajam). Masalah ini akan dipaparkan.

';,.;3 )eit: (Al Hasan berkata). Dia adalah Al Hasan Al

Bashari. Demikian redaksi yang dicantumkan oleh kebanyakan

periwayat, tapi dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan,)'.J.o:561

(Manshur berkata) sebagai ganti redaksi Al Hasan, namun hal ini
telah didustakan oleh mereka (kebanyakan periwayat).

F.(jt !; tlx;5 *\ ei ;t giapa saja yang berzina dengan

saudara perempuannya, maka hulatmannya adalah hukuman pezina).

Dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan dengan redaksi, t-{jt lZtna)

(bukan kata r,-,j,,rljr [pezina]). Riwayat ini diriwayatkan secara maushul

oleh Ibnu Abi Syaibah, dari Hafsh bin Ghiyats, dia berkata, "Aku
pemah bertanya kepada tlmar, 'Apa yang dikatakan Al Hasan

terhadap orang yang menikahi (menyetubuhi) matramnya sementara

dia mengetahuinya?' Dia menjawab, 'Hukum had harus diterapkan

padanya'." Ibnu Abi Syaibah juga meriwayatkan dari jalur Jabir bin
Zud, yaitu Abu Asy-Sya'tsa', seorang tabiin yang masyhur, mengenai

orang yang menyetubuhi mahramnya, dia berkata, "Batang lehernya

ditebas."

Segi pendalilan hadits Ali, yang mana dia mengatakan, Wj
)U S:tJ"furQqk" telah merajamnya berdasarkan Sunnah Rasulullah

SAn menunjukkan bahwa beliau tidak membedakan antara zinayang

terjadi dengan mahram atau pun bukan. Ini sama dengan apa yang

diriwayatkan oleh Shalih bin Rasyid, dia berkata, "seorang laki-laki
yang memperkosa saudara perempuannya pemah dibawa ke hadapan
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Al Hajjaj, dia pun berkata, 'Tanyakan kepada sahabat Rasulullah

SAW yang ada di sini!' Maka Abdullah bin Al Mutharrif berkata,

'Aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, fF s-bfi r;
.aJ.Ju;'^L;i t"jilrl (Barangsiapa ycmg melewati [melanggarJ dua

kehorm at an, maka pi s ahkan t engahny a dengan p edang)' . Laht mereka

menulis surat kepada Ibnu Abbas, maka dia pun membalasnya seperti

itu."

Riwayat ini disebutkan oleh Ibnu Abi Hatim dalam kitab Al
Ilal. Diajuga meriwayatkan dari ayahny4 bahwa dia meriwayatkan

dari Mutharrif bin Abdullah Asy-Syikhkhir, dari perkataannya, lalu

dia berkata, "Aku tidak tahu, apakah yang ini atau bukan."

Maksudnya, dia ingin mengisyaratkan, bahwa bisa saja periwayat

keliru ketika berkata, "Abdullah bin Mutharrif," dan perkataannya,

"Aku telah mendengar," sebab dia sebenarnya adalah Mutharrif bin
Abdullah, yang tidak menyertai Rasulullah SAW.

Ibnu Abd Al Barr berkata, 'Mereka mengatakan, periwayatnya

keliru dalam hal itu. Atsar dari Mutharrif yang diisyaratkan oleh Abu
Hatim itu diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibatr dari jalur Bakr bin
Abdullah AlMizzi, dia berkata, 'Seorang laki-laki yang menyetubuhi

putrinya pernah dibawa ke hadapan Al Hajjaj, sementara di sisinya

ada Mutharrif bin Abdullah Asy-Syikhkhir dan Abu Burdah. Maka

salah seorang dari keduanya berkata, 'Penggallatr lehemya'. Tak lama

kemudian leher pria itu pun dipenggal."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, periwayat yang meriwayatkan dari

Shalih bin Rasyid itu dha'tf dan dia bernarna Riftlatr. Hal yang

menunjuk&an kelematrannya adalatr perkataannyq "Lalu mereka

menulis surat kepada Ibnu Abbas," padahal Ibnu Abbas sudatr wafat 5

tatrun sebelum Al Hajjaj menduduki tahtanya. Akan tetapi Shalih bin
Rasyid memiliki jalur lainnya hingga terhubung kepada Ibnu Abbas,

yaitu yang diriwayatkan oleh Ath-Thatrawi, namun dia melemahkan

periwayatrrya. Hadits yang paling masyhur mengenai masalatr ini

2OA - TATIIUL BAARI

L



adalalr hadits Al Bara', il'r S '," 
lt l?j #. ,i* ,iitlt'e,;j ,)e',1

LliL qfybi *(ii;yt\t F, jlrbj # (Atru pernah bertemu

dengan pamanlru yang tengah membawa panji, lalu dia berknta, "Alat
diutus Rasulullah sAW kepada seorang laki-laki yang menikahi
mantan isteri bapalorya untuk memenggal lehernya.')

Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad dan penulis kitab ls-
Sunan, namun di dalam sanad-nya terjadi perbedaan yang besar.
Hadits ini juga memiliki syahid (riwayat yang menguatkannya) dari
jalur Muawiyah bin Murah, dari ayahnya, yalrLg diriwayatkan oleh
Ibnu Majah dan Ad-Daraquthni. Imam Ahmad berpendapat menurut
zhahknya, sementara jumhur ulama mengarahkannya kepada orang
yang menghalalkan itu setelah mengetahui keharamarulya, yaitu
berdasarkan perintah beliau yang disertu agar mengambil hartanya
dan membagikannya.

Selanjutnya Imam Bukhari menyebutkmtigahadits dalam bab
ini, yaitu:

Pertama, ,f-2, i.'alJi- $ (Dari Salamah bin Kuhait). Dalam

riwayat Ali bin Al Ja'ad dari Syu'bah disebutkan, "Dari Salamah dan
Mujalid." Ini diriwayatkan oleh Al Ismaili. Ad-Daraquthni
menyebutkan bahwa Qa'nab bin Muhriz meriwayatkarulya dari
Wahab bin Jarir, dari Syu'bah, dari Salamah, dari Mujalid. Namun ini
keliru dan yang benar adalah Salamah dan Mujalid.

,+ '* llt -lr U; (Alat mendengar Asy-Sya,bi dari Ali).

Maksudnya, *"n."ri,akan dari Ali. Sebagian ulama, termasuk Al
Hazimi, menilai sanad ini cacat, karena Asy-Sya'bi tidak pernah
mendengar dari Ali.

Al Ismaili berkata, "Diriwayakan oleh Isham bin yusuf dari
Syu'bah, dia berkata, 'Dari Salamah, dari Asy-Sya'bi, dari
Abdunahman bin Abu Laila, dari Ali'. Demikian juga disebutkan oleh
Ad-Daraquthni: Dari Husain bin Muhammad, dari Syu'bah. Dalam
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riwayat Qa,nab tadi disebutkan: Dari Asy-sya'bi, dari ayahnya, dari

Ali. Ad-Daraquthni memastikan bahwa tambahan dalam kedua sanad

tersebut adalah keliru, dan bahwa Asy-Sya',bi mendengar hadits ini

dari Ali, dia berkata, 'Dia adalah orang lain yang mendengar

darinya'."

a;l;it i7a1'p fj',b (Ketika dia meraiam [melempar dengan

batu hingga matif seorang wanita pada hari Jum'at). Dalam riwayat

Ali bin Al Ja'ad disebutkan dengan redaksi, W'"rat $j{}urg-i $p tti

zaiit it" W):, 
"14 

?\ (Bahwa seorang wanita yang telah berzina

dibawa ke hadapan Ali, lalu dia mencambulcnya pada hari Kamis dan

merajamnya pada hari Jum'at). Demikian juga redaksi yang

disebutkan dalam kttab sunan An-Nasa'i dari jalur Bahz bin Asad,

dari syu'bah. Diriwayatkan juga oleh Ad-Daruquthni dari jalur Abu.

Hashin, dari Asy-Sya'bi, diaberkata , J; A"|i ':o:rtWiz;ri'.W'ri
t4;4'J ,,-l jt ththbt! .* dt yt"reiy iJtl't ,oi| (syurahah,

seorang wanita yang berbuat keii [berzina] pernah dibawa kepada

Ali, lalu dia menolalmya hingga wanita itu melahirknn, setelah itu dia

berkata, "Bawalah kepadalru wanita yang paling dekat

[hubungannya] dengannya." Dia kemudian menyerahkan anak itu

kepadanya [wanita yang paling deknt dengannyaJ, kemudian dia

merajam wanita yang berzina itu)-

Disebutkan dari jalur Hushain dari Asy-Sya'bi, dia berkata, u,,(

t4J,ri €'uVq:P 1# u*:,P er- crrt fr n P.rt\W
(seorang budak wanita milik Sa'id bin Qais yang telah berbuat keji

(berzina) dibawa kepada Ati -_{1alart redaksi lainl. saat dia sedang

hamil-, latu Ali mencambulotya sebanyak seratus kali, kemudian

merajamnya). Ibnu Abdil Barr menyebutkan bahwa dalam tafsir

Sunaid bin Daud, dari jalur yang lain hingga kepada Asy-Sya'bi, dia

u.ro*n )$t'M,i,i .i ,U'6 .r:ta:$'a;b3 # ,t1i Sui ,z;rhp et
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L'.Jji :4i qrV6.r ,Liti rrgib'u *\:) p,i,S.r 'li6 r,r;.u grt
e-;j,iit i:, ott rl,ti ,u.:isr jt aii'j ,;u, a:*i ,.pit i7 V?i ?;b t
14+:: t{) * (Syurahah peruah dihadapkan kepada Ali, lalu dia

berkata kepadanya, "Barangkali ada laki-laki yang telah

memalrsamu." Dia menjawab, "Tidak." Ali berkata lagi, "Barangknli

saja dia menyetubuhimu saat engknu sedang tidur." Dia menjawab,

"Tidak." Ali berkata lagi, "Baranglali suamimu itu termasuk musuh

knmi?" Dia menjawab, "Tidak." Lalu Ali memerintahkan agar wanita

itu dihuhtm lalu dilatrung. Tatkala melahirkan, dia membawa keluar

wanita itu pada hari Kamis, lalu mencambulcnya sebanyak seratus

Irali, kemudian menahannya kembali. Ketika hari Jum'at, dia

menggali lubang untulmya, lalu merajamnya).

.lbdwrazzaq juga memiliki jalur lain, dari Asy-Sya'bi, W'oi
bu3 $'etli rtbf u,utr d\ibt,J,6'i ,gj), ,)rhq Vi |rb') t:;

6q e'tp,6;'tifu oti "oti ,gt;lilu) (Bahwa setelah wanita itu

melahirlan, Ali memerintahkan agar dibuatkan lubang untuhtya di
pasar, kemudian dia berkata, "Bila melalui pengalaun, maka orang

yang paling utama merajamnya adalah imam [pemimpinJ. Dan jika
melalui kesal<sian, maka para saksi lebih utama, kemudian imam

melemparinya pula.")

irr Jrjl fuL4i,,ri Q4lat tetah merajamnya berdasarkan

Sunnah Rl.asulullah in*l.Ali bin Al Ja'ad menambahkan dalam

redaksinya, yt ?4)6ilri (Dan alru mencambulcnya berdasarkan

Kitabullah). Sementara Ismail bin Salim menambahkan di awalnya,

dari Asy-Sya'bi, ,i-ri 
-*:4 ,'\rJi). fi ltatu dikatakan kepada Ali,

"Engknu telah menggabungkan dua hulatman.') setelah itu dia

menyebutkan redaksinya. Sementara dalam riwayat Abdunazzaq

disebutkan, #u;L11+:)1't9ryJL,: 63-li( (Aht mencambulmya

berdasarlcan Al Qur'an dan merajamnya berdasarkan As-Sunnah).
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Asy-Sya'bi berkata, "Ubai bin Ka'b juga berpendapat seperti

itu."

Al Hazimi berkata, "Ahmad,Ishaq, Daud dan Ibnu Al Mundzir

berpendapat bahwa pezina muhshan dicambuk kemudian dirajam."

Jumhur ulama berkata 
-yang 

juga merupakan satu riwayat

dari Ahmad-, "Tidak dapat digabungkan antarakeduanya."

Mereka menyebutkan bahwa hadits tlbadah mansukh

(dihapus). Maksudnya, hadits yang diriwayatkan oleh Muslim dengan

redaksi, n36 yV * 4u,{tt ,?'jtt yV * #! .*,' (LakiJaki

berstatus menikah yang berzina dengan perempuan yang pernah

menikah, maka [sanl<sinya adalahJ dicambuk seratus kali dan

dirajam, sedangkan laki-laki yang belum pernah menikah yang

berzina dengan perempuan yang belum pernah meniknh, maka

[sanl<sinya adalahJ dicambuk seratus kali dan dibuang/diasingkan).

Sedangkan dalil yang menghapusnya adalah hadits valid mengenai

kisah Ma'iz, bahwa Nabi SAW merajamnya, dan tidak disebutkan

tentang pencambukan.

Iman Asy-Syaf i berkata, "Sunnah menunjukkan bahwa

hukum cambuk diberlakukan terhadap orang yang belum menikah,

dan digugurkan dari orang yang sudah menikah."

Karena kisah Ma'iz datang setelah hadits Ubadah, maka hadits

Ubadah adalah nasikh (penghapus) syariat pertama yang berupa

pemahaman atas pezina di rumah, lalu hukum kurung ini dihapus

dengan hukuman cambuk, lalu bagi orang yang sudatr menikah

ditambah dengan hukuman rajam. Hal itu amat jelas dalam hadits

Ubadah, kemudian hukum cambuk dihapus bagi orang yang sudah

menikah. Itu diambil dari kisah Ma'iz yang dibatasi dengan hukuman

rajam, yaitu pada kisatr seorang wanita dari suku Ghamid, seorang

wanita dari suku Juhainah dan dua orang Yahudi, di mana tidak

disebutkan kata cambuk bersama kata rajam.
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Ibnu Al Mundzir berkat4 '.Sebagian orang menentang
pendapat Asy-Syaf i dengan mengatakan, .Hukum cambuk
ditetapkan di dalam Al Qur'an sedangkan hukum rajam ditetapkan
berdasarkan Sunnah Rasulullah sAw sebagaimanan dikatakan Ali,.
Padahal telah ditetapkan penggabungan arfiarakeduanya dalam hadits
ubadah, serta diamalkan oleh Ali dan disetujui oleh ubai. Di dalam
kisah Ma'iz dan orang yang disebutkan bersamanya tidak terdapat
penjelasan rryata tentang gugumya hukum cambuk atas orang yang
dirajam. Sebab sangat mungkin penyebutannya tersebut ditinggalkan
karena sudah demikian jelas. Selain itu, karena itu adalah hukum
asalnya, sehingga sesuatu yang penjelasannya dimungkinkan terjadi
tidak boleh ditolak."

Asy-Syafi'i berargumentasi dengan padanan ini ketika
pendapatnya yang mewajibkan umrah ditentang, bahwa Nabi SAW
memerintahkan orang yang bertanya kepadanya agar menghajikan
ayahnya, namun beliau SAW tidak menyebutkan umrah. Asy-Syafi,i
menjawab pertaaanyaan ini dengan mengatakan bahwa diam terhadap
hal itu tidak menunjukkan gugurnya. Dia berkata, ..Demikian pula
seharusnya untuk jawaban dalam masalah ini."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, inilah yang ditetapkan oleh Ath-
Thahawi di kalangan ulama madzhab syaf i, dan mereka boreh saja
tidak sependapat, akan tetapi dalam sebagianjalumya tertera, 'r* €
.-rery'4;j (Berhajilah untuk ayahmu dan berumrahlah) seperti

penjelasan yang telah dikemukakan pada pembahasan tentang haji.
Jadi, tidak disebutkannya kata 'umrah' merupakan kekurangoptimalan
sebagian periwayat. Sedangkan kisah Ma'iz datang dari jalur-jalur
yang beragama dengan sanad yang berbeda-beda, di mana tidak satu
pun darinya disebutkan bahwa dia dicambuk. Demikian pula daram
riwayat t"$*g wanita dari suku Ghamid, wanita dari suku Juhaniah
dan lainnya. Tentang Ma'iz, beliau mengatakan, 'o:#\Li r'.-si,1

(Pergilah dan rajamlah dia). Demikian pula terhadap yang lain, dan
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beliau tidak menyebutkan tentang cambuk. Dengan demikian, tidak

disebutkannya hal itu menunjukkan tidak terjadinya, sedangkan tidak

terjadinya hal itu menunjull<an tidak wajib'

Di , antara madzhab yang aneh adalah sebagaimana yang

diriwayatkan oleh lbnu Al Mundzir dan Ibnu Hazm dari llbai bin

Ka'ab, lalu Ibnu Hazmmenambahkan Abu Dzat, dan Ibnu Abdil Barr

menyatakan dari Masruq, bahwa menggabungkan antara mencambuk

dan merajam khusus untuk laki-laki tua dan wanita tua. Sedangkan

untuk orang muda, maka dia harus dicambuk bila belum menikah, dan

dirajam bila sudah menikah. Dalil mereka dalam hal itu adalah hadits,

u$r ;:$i\tt $ tlia$Sr'[rt)t ltanJaki dan wanita vang telah

menikah, bila berzina, maka rajamlah mereka) seperti yang nanti akan

dijelaskan pada pembahasan tentang hadits umar dalam bab

"Merajam WanitaHamil karena Zina."

Iyadh berkata, "sekelompok ahli hadits mengambii sikap keras

dengan mengatakan, bahwa hal itu disamakan dengan laki-laki tua

yang pernah menikah, dan tidak memberlakukannya terhadap yang

masih muda adalah tidak berdasar."

Imam An-Nawawi berkata, "Itu adalahpendapat yang batil'"

Dia juga menafikan asalnya. Penilaiannya sebagai pendapat

yang batil, jika yang dimaksud adalah jalumya, maka tidaklah

mengena, sebab riwayatnya valid sebagaimana yang akan kami

jelaskan nanti dalam bab "Dua orang yang belum Menikatt

Dicambuk.,, Dan jika yang dimaksud adalatr dalilnya, maka perlu

diberi catatan juga, sebab ayat tersebut dengan redaksi, glJt di mana

mereka memahami dari dikhususkanya laki-laki tua dengan hal itu,

bahwa secara global, pemuda lebih dapat diterima udzurnya. Ini

adalatr makna yang sesuai, dan di dalamnya mengandung

penggabungan antara dalil-dalil. Jadi, bagaimana bisa disebut batil?
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Selain itu, dapat juga dijadikan dalil tentang kemtrngkinan

terjadinya nasakh (penghapusan) terhadap tilawah (bacaannya), bukan

terhadap hukumnya. Sebagian kalangan Mu'tazilah menentang hal itu

dan beralasan bahwa tilawah bersama hukumnya adalah seperti kata

ilmu bersama kata aalamiyyah di mana keduanya tidak terpisahkan.

Pendapat ini dapat dibantah dengan menyatakan hal itu ditolak, sebab

kata aalamiyyah tidak menafikan eksistensi ilmu itrt sendiri. Betul,

tetapi tilawah merupakan tanda hukum sehingga keberadaannya

menunjukkan kevalidannya, dan tidak ada bukti bahwa tanpanya

mengharuskan kontinuitas. Dengan begitu, tidak mesti tidak adanya

tanda pada sisi kontinuitas, berarti tidak adanya hal yang

menunjukkannya. Jadi, tilawah telah dr-naskh namun hukum yang

ditunjukkannya tidak hilang, demikian pula sebaliknya.

Kedua, fLii ii tlt rl? ,F (Sebelum turunnya surat An-Nuur

atau setelah?). Dalarrt riwayat Al Kasymihani disebutkan dengan

redaksi, tiJ-li 7i lltau setelahnya?). Faedah pertanyaan ini adalah

bahwa bila rajam terjadi sebelumnya, maka mungkin untuk

mengklaim nasaldt dengan menggunakan nash yang menyatakan

bahwa hukuman pezina adalah canrbuk. Dan bila terjadi setelalrnya,

maka mungkin berdalil dengannya atas di-zas akh-nya muhshan. Akan

tetapi ada juga yang menyatakan batrwa itu termasttk nasakh Al

Qur'an dengan Hadits, namun mengenai hal ini terjadi perbedaan

pendapat. Hal ini dijawab, bahwa yang ditolak itu adalah nasakh Al

Qur'an dengan Hadits bila berasal dari jalur hadits ahad. Sedangkan

hadits masyhur tidak begitu. Demikian pula, tidak ada nasakh tetapi

dia hanya dikhususkan untuk selain muhshan.

SrSf t @fu tidak tahu). Penjelasannya akan dipaparkan

setelah beberapa bab. Ada dalil yang menyatakan bahwa rajam terjadi

setelah turunnya surah An-Nuur. Sebab dia turun pada kisah haditsul

Ifki Senta bohong tentang Aisyah). Terjadi perbedaan pendapat,

apakah itu terjadi pada tatrun 4, 5 atau 6 H berdasarkan penjelasan
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yang telah lalu. Hukum rajam itu terjadi setelatr itu, di mana hal

tersebut disaksikan oleh Abu Hurairah, sebab dia masuk Islam pada

tahun 7 H, sedangkan Ibnu Abbas datang bersama ibunya ke Madinah

tahun 9 H.

Ketiga,'jJi}g>Vj of lAot*o seorang laki-laki dari bani

Aslam). Maksudnya, dari bani Aslam, yaitu sebuah kabilah yang

masyhur. Nama orang ini adalah Ma'iz bin Malik, sebagaimana akan

dipaparkan nanti, setelah tujuh bab dari Ibnu Abbas.

2}.Laki-Laki dan Wanita Gila Tidak Dirajam

o')-Lat * e', &t Ji'cl.bG't ii;?nt *>t'A.'g|iut
:'viZ:"*j,f ;.Ut *:,!ri rh?t*3,:,# F

Ali RA berkata kepada Umar RA, "Tidakkah engkau tahu

bahwa qalam (pena pencatat amal) telah diangkat dari orang yang gila

hingga dia sadar (sembuh), dari anak kecil hingga dia baligh dan dari

orang yang tidur hingga dia bangun."

*\t .u int J';, Jr,t it:Jtl'ap?nt *;,r;;-:? €j ,f
t?C .q) jL,*t J";:, G-:Jtz ,itlti )tuJt €. r, *)
c,>t'>tiJb'€ri * "r"'r# 

ilr ,?U'€rf *L'",, ;$ oo

]-ir 'i'i .y :Js ,L'iL'o"j ,;r-rt ,l--t t'iit i;'olt ia;

y-1:#\t :j*1, ,)Lit ,* tul:r',Sut .a. i,Su \',*rf
lc ! I c,'.

.O j,o.>.-1lo
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6815. Dari Abu Hurairatr RA, dia berkata, "Seorang laki-laki

pernah mendatangi Rasulullah SAW saat beliau sedang berada di

Masjid. Dia kemudian memanggrl beliau lantas berkata, 'Wahai

Rasulullah, sesungguhnya aku telah berzina'. Namun beliau berpaling

darinya hingga orang itu mengulanginya sebanyak empat kali. Setelah

dia bersaksi atas dirinya sebanyak empat kali kesaksian, Nabi SAW

memanggilnya lantas berkata, 'Apalwh knmu gila?' Dia menjawab,

'Tidak'. Beliau bertanya lagS,'Apalmh kamu sudah menikah?' Dia
menjawab, 'Ya'. Maka Nabi SAW bersabda, 'Bawalah dia, lalu

rajamlah'."

}pL:Ei 'iu.l,r * ulc'6 i o.t:u,7W,y.t Jv

/Aur;kriT ,:q-pi;q, t;usi r* ,j;!u i%:-i ,L;i
.irf"rj

6816. Ibnu Syihab berkata, "Lalu orang yang mendengar Jabir

bin Abdullah memberitahukan kepadaku, dia berkata, 'Aku termasuk

orang yang merajamnya. (Ketika itu) kami merajamnya di tanah

lapang. Tatkala batu-batu itu membuatnya sakit, dia kabur, kemudian

kami menangkapnya di Harrah, lalu kami merajamnya'."

Keteransan lfadits:

(Bab taki-la.ki Dan wanita gila tidak dirajam). Maksudnya,

bila dia terjerumus ke dalam perbuatan zina dalam kondisi gila. Ini

merupakan ijma', namun ada perbedaan pendapat bila dia terjerumus

dalam kondisi sehat kemudian tiba-tiba menderita gila, apakah ditunda

hingga sadar? Jumhur ulama berkata, "Tidak, sebab yang dimaksud

adalah pembinasaan, sehingga tidak ada artinya bila diundur. Berbeda

dengan orang yang dicambuk, sebab yang dimaksud adalah merasakan

sakit kepadanya sehingga dapat ditunda hingga dia sadar."
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Ll',>:,J? tli :rs fu ,e, : #) 'r:b ?rr g: dp J'6i (Ati M berkata

lrepada Umar M, "Tidakkah engkau tahu ....") Sebelumny4 telatr

disebutkan penjelasan mengenai siapa yang meriwayatkarulya secara

maushul pada bab "Tafak dalam Keadaan Gila" dan bahwa Abu Daud,

Ibnu Hibban dan An-Nasa'i telah meriwayatkannya secara marfu',

sementara An-Nasa'i menguatkan stafus mauquf-nya, namun

demikian secara hukum riwayat iru marfu'. Di awal atsar tersebut

terdapat kisah yang serasi dengan penzlmimn bab ini, yaitu: it t'
6i :V 5'Sut l4Q7|ot i66 ,# e)lu.315 ye""'r',t1'fr gi ,r*#

y16'* e) U &tbt 'eJai. (Dari lbnu Abbas, bahwa seorang wanita

gila yang telah berzina dibawa kehadapan Umar saat dia sedang

hamil. Ketikn Umar hendak merajamnya, Ali lantas berkata

kepadanya, "Tidakkah sampai kepadamu kabar bahwa qalam telah

diangkat dari tiga. ') Setelah itu dia menyebutkan redaksi haditsnya.

Ini adalah redaksi Ali bin A1 Ja'ad yang statusnya mauquf

dalam h,rtab Al Fawa'id Al Ja'diyyat. Redaksi hadits yang marfu' dari

Ibnu Abbas adalah: ';"L';6 ,"6)"u yti gyfu)1.6 ejU,d'7
'*3 i,ls';^,li * }r' .,l; !, lrt'o|';$ 6i :';Jl'J,t:rW a:':-i ,#4
t'.Jt,y: ':;;;,;"rir?t,f,t,*,P q,H, PFAI,f ,WV &t
W ,P .i* :J'6:'ui:;'."i $; llti bin Abi Thalib pernah melewati

seorang wanita gila dari bani fulan yang telah berzina, lalu Umar

memerintahkan agar merajamnya, namun Ali memulangkannya,

lantas berkata kepada Umar, "Tidaklah engkau ingat bahwa

Rasulullah SAW telah bersabda, 'Telah diangknt qalam [pena
pencatqt amalJ dari tiga orang: Dari orang gila yang dikalahkan oleh

aknlnya, dari anak kecil hingga baligh, dan dari orang yang tidur

hingga terjaga'?" Dia menjawab, "Engkau benar." Setelah itu Umar

membiarkan wanita itu).In adalah riwayat Jarir bin Hazim, dari Al
A'masy, dari Abu Zhabyan, dari Ibnu Abi Daud, dan sanad-nya

muttashil, akan tetapi dinilai cacat oleh An-Nasa'i, karena Jarir bin
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Hazim telatr menceritakan sejumlah hadits yang di Mesir yang

menunjukt<an bahwa dia telah melakukan kekeliruan.

Dalam riwayat Jarir bin Abdul Hamid, dari Al A'masy dengan

sanad-nya disebutkan , 4. ;6 ;rht q1 j%'it ,"c,,J3'ts { fur'fr 'ri,t

'tt|'ato 6 ,J@ rsi S ar1,-.\y|J6 l.b cjU * W. p ,:&'; oi';;
'e:t't-j'Sit ls"orrng wanita gila yang telah berzina dibawa kepada

Umar, kemudian dia meminta pendapat orang-orang tentang wanita

tersebut, lalu tJmar memerintah agar dia dihulatm rajam' Ketika Ali

bin Abu Thalib melewati wanita itu, maka dia pun berkata, "Bawalah

dia lrembali." Ali kemudian datang menemui Umar lalu berknta,

"Tidalrkah engkau tahu bahwa qalam telah diangkar?") Setelah itu

dia menyebutkan hadits tersebut, dan di bagran akhimya disebutkan,

'$J-jJ r ,W ;,\6 sfr';9ii lq t;t i,ls C. ,,)tt (umar berkata,

"Tenht." Ali berkata berkata, "Lalu mengapa wanita ini akan

dirajam?" (Jmar kemudian membebaskan wanita tersebut seraya

bertakbi).

Selain itu, diriwayatkan pula redaksi serupa dari jalur Waki',

dari- Al A'masy. Diriwayatkan juga oleh Abu Daud secara mauquf dai
dua jalur, dan dikuatkan oleh An-Nasa'i. Atha' bin As-Sa'ib pun

meriwayatkannya dari Abu Zhabyan dari Ali tanpa menyebutkan Ibnu

Abbas, dan di bagran akhirnya disebutkan,'&'fr ]a) (Maka Umar

pun bertakbir). Abu Daud dan An-Nasa'i meriwayatkan dengan

redaksi, iflu.# ,;) 6"orong perempuan dibawa kehadapan Umar).

Setelatr itu dia menyebutkan redaksi serupa, dan di dalamnya

disebutkan , {,fu:lr ;i s- i,lut itt$ .$?,J L3i ,];b'Jut ,qibp &i
ltiir 'e.:: iSC Pt # to' ,p !, ,S?,t"o11totu Ati metepaskannya.

(Jmar kemudian berkata, "Panggilftnn Ali kepadaku." Ali lantas

datang menemuinya, lalu berkata, "Wahai Amirul Mulcrninin,

sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda, "Qalam telah

dianglat.') Dia kemudian menyebutkannya, akan tetapi dengan
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redaksi, t4it6. rie, Or;f ,s+Jr ,YJ gr! e'"'F, gS: ,fi rF g#,
(Dan orang yang kurang waras hingga sembuh." Dan wanita yang

latrang waras dari bani fulan ini mungkin saja disetubuhi saat dia

dalam kondisi leurang waras). Sementara dalam riwayat Abu Daud

dari jalur Abu Adh-Dhuha, dari Ali secara marfu' disebutkan juga

seperti itu, akan tetapi dia menyebutkan dengan redaksi, JF)t J-e
(Dari orang pikun).

Dari jalur Hammad bin Abu Sulaiman, dari Ibrahim An-

Nakha'i, dari Al Aswad, dari Aisyah secara marfu'disebutkan, 'ea:)

P"t',F 'JA (Qalam diangkat dari tiga grang). Setelah itu dia

menyebutkannya dengan redaksi, i;- r;, j#Jr ,y: (oo" dari orang

yang diberi cobaan hingga sembuh). Jalur-jalur ini satu sama lain

saling menguatkan. An-Nasa'i ketika menukil hadits ini
menjelaskannya secara panjang lebar, kemudian dia berkata, "Tidak

satu pun darinya yong shahift, sedangkan status marfu' lebih utama

untuk dianggap benar."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, riwayat yarrg marfu' memiliki
hadits penguat lairurya dari hadits Abu Idris Al Khaulani: Lebih dari

satu orang shahabat memberitahukan kepadaku, termasuk di antara

mereka adalah Syaddad bin Aus dan Tsaubah, bahwa Rasulullah SAVf

bersabda, i4 ,h*x- r? ;.r:st ,f,t ,:&- ri, *t f "'slt 
e e,e"t

f.U.qlr t#t ,ft C r? yf*i, (Qalam dalam hukum had diangknt

dari anak kecil hingga dia baligh, dari orang yang tidur hingga dia

terjaga, dari orang gila hingga dia sembuh dan dari orang lcurang

akalnya yang dapat membinasaknn). Hadits ini diriwayatkan oleh

Ath-Thabarani.

Pada ahli fikih berpatokan dengan makna yang diinginkan dari

hadits-hadits ini, akan tetapi Ibnu Hibban menyebutkan, bahwa yang

dimaksud dengan "diangkatnya qalam" adalah meninggalkan

penulisan buruk terhadapnya, bukan yang baiknya. Guru kami dalam
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kitab syarfu At-Tirmidzi berkata, "Ini amat jelas terhadap anak kecil,
tidak terhadap orang gila dan orang tidur. Sebab, keduanya
dikategorikan orang yang keabsahan ibadahnya tidak dapat diterima
karena hilangnya perasaan (kesadaran). "

Ibnu Al Arabi menceritakan bahwa seorang ahli {ikih ditanya
tentang islamnya anak kecil, maka dia pun menjawab, ,.Tidak 

sah.,,
Lalu dia berdalil dengan hadits ini. Akan tetapi pendalilan ini
ditentang, karena yang diangkat darinya itu adalah qalam al
mu'akhadzah (pencatatan yang dikenakan sanksi atau dosa)
sedangkan qalam atsisawab (pencatatan pahala) tidak diangkat. Hal
ini berdasarkan sabda beliau SAW kepada seorang wanita yang
bertanya kepadanya, "Apakah anak ini (bocah) dapat pahala haji?-
Beliau menjawab, "Ya'.Iugaberdasarkan sabda beliau SAW, i\;
l'l!du, (P erint ahkanlah mer ekn ag ar s halat). Karena q al am at s -ts awab

berlaku baginya, maka kata "Islam" itu merupakan jenis pahala yang
paling agung. Oleh karena itu, bagaimana bisa dikatakan sia-sia
sementara haji dan shalatnya dianggap mendapat pahala?

Demikian juga sabdanya;'S:- o:z (Hingga dia bermimpi

[balighJ), dijadikan sebagai dalil yang menunjukkan bahwa dia tidak
diberi sanksi (dosa) sebelum itu, sementara orang yang
berargumentasi bahwa dia diberi sanksi (dosa) sebelum itu karena
murtad. Selain itu, sebagian ulama dari kalangan mazhab Maliki yang
menyatakan bahwa orang yang menginjak usia pubertas dikenakan
had dan dianggap fiatuh) talakny4 berdasarkan sabda beliau SAW
dalam jalur periwayatan yang lain, *" o-JL lUtngga dewasa), darr

jalur lainnya,"r4- up lnngga menjadi pemuda). Namun pemyataan

ini ditanggapi oleh Ibnu Al Arabi dengan menyatakan, bahwa riwayat
dengan redaksi, 

T 

;r,;- $ lUingga dia bermimpi) adalah tanda yang

pasti sehingga wajib dianggap, sedangkan riwayat-riwayat yang lain
diarahkan kepadanya.
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|F:-t rJ (seorang laki-taki mendatangi). Ibnu Musafir

menambahkan dalam riwayatny4 /E 
'ry (Dari antara orang-orang).

Sedangkan dalam riwayat Syu'aib bin Al-Laits disebutkan dengan

redaksi, ;rbt'Jh;s; (Dari kalangan kaum muslimin).Dalam riwayat

Yunus dan Ma'mar disebutkan dengan redaksi, ';Llib'.)+"",ti (Bahwa

seorang laki-laki dari sulcu Aslam).

Pada hadits Jabir bin Samwah dalam Y,ttab Shahih Muslim

disebutkaq '*t*h' 
,,l:a ?n,i?tyri€'*",*"i *$yG eG 4L

(Alat melihat Ma'iz bin Malik Al Aslami ketila dibawa ke hadapan

Rasulullah SAn. Kemudian di dalamnya disebutkan, ';ZliU hj
irS, fiO'H (Dia adalah seorang laki-laki pendek, kekar, tidak

memalrai sorban). Dalam redaksi lainnya disebutkan , 9l'Z-A ii
(berotot).

Abu Ubaidah berkat4 'tata al adhalah berarti daging yang

mengumpul di bagian atas betis."

Al Ashma'i berkat4 "setiap urat beserta dagingnya disebut

adhalah (otot)."

Ibnu Al Qaththa' berkata, "Adhalah adalah dugng pada betis

dan lengar5 serta setiap dagrng bundar di dalam tubuh."

Sedangkan kata al a'dhal berarti fisik yang kuat. Dari kata itu
muncul kalimat, a'dhal al amr artinya perkara yang amat sulit. Akan

tetapi riwayat lain menunjuk*an bahwa yang dimaksud dengannya di

sini adalah orang yang memiliki banyak otot.

i'-|b'L."?LJ (Namun beliau berpaling darinya). Ibnu Musafir

menambatrkan, '^is *ri qlt *3 * h' .p ilr J?"t *t'#,,F
(Lalu dia beralih ke arah wajah Rasulullah SAW yang beliau

menghadap ke arahnya). Dalam riwayat Syu'aib disebutkan, ;1i5.;riT
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*, (Lalu dia berpaling ke hadapan wajah beliau). Makzudrya

berpindah dari arah di mana dia berada ke arah di mana dia dapat

menghadap wajah Rasulullah SAW.

"1, .a. 6-

#'t\j u;> (Hingga orang itu mengulanginya). Dalam riwayat

Al Kasymihani disebutkan dengan redaksi, \3 ,+. Sedangkan dalam

riwayat Syu'aib bin Al Laits disebutkan, *:.V'"U; ,-l ,? (Hingga

orang itu mengulanginya). Maksudnya, mengulangi. Sedangkan

dalam hadits Buraidah dalam kitab Shdhih Muslim disebutkan, rjt-i

.l-/tbt i1;:"'6 q\1.,?L;3 (Beliau bersabda, "Celakalah engkmt

Pulang dan mintalah ampunan kepada Allah, serta bertobatlah

kepada-Nya. ") Maka dia pun pulang, lalu tidak berapa lama dia

datang dan berkatu, ,f:# ,!r'l;',t6- (Wahai Rasulullah, sucikanlah

ala). Dalam redaksi lain disebutkan, iust ;3t 6 og $i (Keesokan

harinya dia datang menemui beliau lagi).

Sementara yang terdapat dalam hadits mursal Sa'id bin Al
Musayyab yang diriwayatkan oleh Malik dan Nasa'i dari riwayat

Yahya bin Sa'id Al Anshari, dari Sa'id disebutkan, itl'&ib*;'oi
';L si|il I' t|*rsl' ;l ,J,,Ss d: e7i'o1,,1f-tbsr ft,rl-
;1 U & ,c.,r!; ,.>$'{r',t?fu ;&3 * h' .p lt l';,, €s ,:dik

#i .-Jl.'6i. ,rib (Bahwa seorang taki-taki dari bani Aslam berkata

kepada Abu Bakr Ash-Shiddiq, "Sesungguhnya orang terakhir itu
telah berzina." Maka dia berkata, "Bertaubatlah kepada Allah dan

tutupilah dengan hijab Allah." Dia kemudian mendatangi Umar

seperti itu, lalu mendatangi Rasulullah SAW, namun beliau berpaling

darinya sebanyak tiga kali. Hingga manakala dia sering melafukan

itu, beliau mengirimknn utusan kepada keluarganya).

pttp'€ti * * y:, ili lsetelah dia bersaksi atas dirinya

sebanyak empat kali kesal<sian). Dalam riwayat Abu Dzar disebutkan
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dengan redaksi, ?17 gi)f {Z^fat t<r,li). Sementara dalam riwayat

Buraidah disebutkan, e:!:;Ll e ,j,6 ntlr st'& U ,h (Hingga kettka

sudah yang lceempat kalinya, beliau bersabda, "Dengan apa alat

menytcikanmu?') Dalam hadits Jabir bin Samurah dari jalur Abu

Awanah, dari Simak disebutkan , citit4J'€ti * ib:9 (Lalu dia

bersalrsi atas dirinya sebanyak empat knli kesalcsian). Hadtts ini

diriwayatkan oleh Muslim. Selain itu, dia juga meriwayatkannya dari

jalur Syu'bah dari Simak, dia menyebutkan, ,F;',L:i (Latu dia

mengulanginya dua kali),dan dalam riwayat lainnya, ufil ,ft @ua

atau tiga kali).

Syu'bah berkat4 "Simak berkata, 'Lalu dia menceritakannya

kepada Sa'id bin Jubair,.dia mengatakan bahwa dia mengulanginya

sebanyak empat kali'."

Dalam hadits Abu Sa'id yang diriwayatkan oleh Muslim juga

disebutkan, ?17|3lrj. rl1u.-;:;la (Makn dia mengalat berzina tiga

lmli). Can menggabungkan kedua riwayat tersebut adalah, riwayat

yang menyebutkan "dua kali" diaratrkan kepada kondisinya yang

mengaku dua kali dalam satu hari dan dua kali dalam hari yang lain

berdasarkan apa yang tersirat dari perkataan Buraidah, +-lir 'U Otl tXJr.

(Lalu lreesokan hainya). Namun periwayatnya hanya menyebutkan

salatr satunya- Atau maksudnya, dia mengaku dua kali dalam dua hari

sehingga menjadi duakali dua.

Disebutkan dalam lotab Sunan Abi Daud, dari jalur Israil, dari

Simak, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, Ut il*\,U'ii.'Y6;E

i;it'rf1u.oVo;E i ,ilJi f;$urJ?,i'{'t P io' .;; (Ma'iz

bin Malik datang kepada Nabi SAW', lalu mengaku dua kali berzina,

malra beliau mengusirnya. Kemudian dia datang lagi, lalu mengalat

dua lrali beruina). Sedangkan riwayat "tiga kali," maksudnya adalah

sebatas berapa kali pengakuan yang diulangnya itu. Sementara riwayat
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"empat kali," tidak ditolak oleh beliau akan tetapi beliau ketika itu
ingin mencari kepastian dan menanyakan tentang kesehatan akalnya.

Sementara itu dalam hadits Abu Hurairah RA yang dimuat
dalam l<rtab Sunan Abi Daud, dari jalur Abdurralrman bin Ash-Shamit
menunjukkan bahwa kepastian itu hanya dilalnrkan setelah pe,ngakuan

yang keempat kalinya, redaksinya adalah: '^fi Ft ,*'f ;$ti le
;ni;i *v?o,.rp h' J?)le ,f_ilu;k ,y,:j'$i t7if;l+vt
f! u;-rlr g, eU ,,:uib6.ii,,l JI6 (Seseorang dori su}lt Astam

datang lalu bersaksi atas dirinya sebanyak empat kali bahwa dia telah

menyetubuhi seorang wanita dengan cara yang luron. Pada setiap
kcsalrsian itu, Rasulullah MW betpaling darbtya, lalu dia datang
pada lrali kelima, hingga beliau bersabda, "Kamu talru, apa itu orang
yang benina ...?")

Yang dimaksud dengan kelima adalah sifa ymg berasal

darinya ketika bertanya dalr mencari tahu kepastim5ra Sebab, sifat
berpalingnya beliau t€rjadi sebrryak empat kali, dm sifat
menerimanya rmtuk bertanya terjadi setelahnya atau ymg kelima kali.

! iLj 1 ot-+'O"J Jtit (Maka beliau bertanya,*Awkah kamu

gtla." Dia menjawab, "Tidah') Dalam riwayat Syr'aib yang

dikernukakn pada parnbahasan te,lrtang talak disebuftan de,ngau

redaksi, "tt:* +$2 @pakah kamu menderita gila?)Se,me,ntara dalam

hadits Buraidah disebutkan, g:t-hr.]J 'rfrr7$ tlo;* yjlLr (Maka

beliau bertanya, "Apakah dia mengalami gila?" Lalu beliau
diberitahu bahwa dia tidak Stla). Dalmr redaksi laimya disebutkaq
€d.t:e b P, ,tt ut'rltit r; tiri ,yj ji|1-itt eata tution mengiim

ufitsan kcpada kcluarganya [untuk menanyakan perihabryaJ, lalu
mereka berkata, "Kami tidak mengetahui tentangqm melainkan

akalnya waras, termasuk or(mgyang layak di tengoh koni.')
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Sedangkan dalam hadits Abu Sa'id disebutkan, ,:r-.J:;iJJ"i
*.'*:t *?ttt- ot tt q tf"t ili ,sitzb'ebi ,fi ttti;. yr'& v tiut
(Kemudian beliau bertanya kepada kaumnya, maka mereka pun
berlrata, "Kami tidak melihat terjadi apa-apa terhadapnya, hanya
saja dia mengalami sesuatu yang menurutnya dia tidak dapat keluar
darinya lr.ecuali jka hulaman diterapknn padanya karena Allah
SWT.') Dalam Mursal Abu Sa'id disebutkan, JiAi :lul ,gt J'U;.
A-4 trl ,l' J?) 6- $ul sL 9;(Lalu betiau mengirim utusan tcepada

lreluarganya dengan berkata, "Apalmh dia menderita gila? " Mereka
berlrata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya dia sehat.")

Kedua hadits itu dapat digabungkan dengan menyatakan,

batrwa beliau bertanya kepadanya, kemudian bertanya pula prihal pria
itu sebagai bentuk kehati-hatian. Sebab manfaat pertanyaannya adalah

andaikata dia diklaim gila, maka hal itu menjadi pencegah dari
diberlalcukannya hukuman terhadapnya hingga nampak hal yang

bertentangan dengan klaimnya. Setelah dia menjawab dengan

menyatakan bahwa dia tidak mengalarni kegilaan, beliau menanyakan
prihal pria itu lagi, karena kem-ungkinan dia memang seperti itu
sehingga perkataannya tidak dapat dianggap (tidak sah).

Disebutkan dalam l<rtab Sunan Abi Daud, dari jalur Nu'aim bin

bawah asuhan ayahlcu, lalu dia menyetubuhi seorang wanita di
perknmpungan itu. Ayahlat kemudian berlmta kepadanya, "Temuilah

Rasulullah SAW, lalu beritahukanlah kepadanya tentang apa yang

telah lrnmu perbuat, sehingga beliau memintaknn ampunan untulonu."

Dengan begitu diharapkan ada jalan keluar baginya). Setelah itu dia

menyebutkan redaksi hadits tersebut.
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Iyadh berkata, 'Manfaat dari pertanyaan beliau, 'Apakah

engkau gila?' adalah untuk menutupi kondisinya dan menganggap

terlalu jauh bilamana seorang yang berakal mengakui sesuatu yang

berkonsekuensi membinasakan diri sendiri. Karena jika hal itu
ditanyakan maka barangkali dia akan menarik perkataannya. Atau

karena beliau mendengarnya sendirian, atau agar pengakuannya ifu
menjadi empat kali bagi orang yang mensyaratkannya. Sedangkan

pertanyaan beliau prihal pria itu kepada kaumnya, hanya sebagai

bentuk berlebihan dalam mencari kepastian." 
.

Sementara itu sebagian pensyarah menanggapi perkataan

Iyadh, "atau karena beliau mendengarnya sendirian," dengan

menyatakan bahwa itu adalah klaim yang tidak benar. Sebab dalam

hadits yang sama disebutkan batrwa hal itu terjadi dengan dihadiri
pula oleh para shatrabat di dalam masjid.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, pendapat ini dapat dibantah dari

sisi lain, yaitu bahwa kesendirian beliau dalam mende,ngarkan

pengakuan sudah cukup untuk menrberikan keputusan terhadapnya

Demikian menurut kesepakatan para ulam4 sebab beliau tidak
berbicara karena dorongan hawa nafsu, ber.beda halnya dengan orang

selain beliau.
lc.a .ctf Li J-ii :Jtj (Lalu beliau bertanya lagi, "Apaknh kamu

sudah menikah?") Makna 'C*t adalah engkau telah menikah. hilatr

maknanya, karena adanya perbedaan hukum dalarn batasan orang

yang menikatr dan orang yang belum menikah.

rt :'Suil lOia menjawab, "Ya.')Dalam hadits Buraidah ada

tarrbalran sebelumnya, : 
' 

jt-i lf;, U.-JI ('Apakah kamu telah

meminum khamer?" Dia menjawab, "Tidak.') di dalamnya juga

disebutkan, G-)4.t ;-'f!'r$:;rt| ,|r)'?ui (Seorang laki-laki lalu

berdii, lremudian mencari tahu baunya namun dia tidak menemukan

bau khamer). Sementara dalam hadits Ibnu Abbas yaog akan
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diketengahkan disebutkan tambahan, ct 3( o'ts;'ti'c)S o-ji
(Barangkali engkau hanya mencium, atau menyentuh, atau menatap
saja). Maksudnya, semua itu yang engkau maksudkan sebagai zina,
karena untuk hal itu semua tidak ada hukuman. : ,j6 (Dia menjawab,
"Tidak.')

Dalam hadits Nu'aim disebutkan, ,Jri .e ,J,6lW$ ,y Jd)
";t :JuJ l'ti,-J,r|J" , j6 .e ,J,6 sqp6.S4i lt toto bel.rau berkata,

"Apalrah engkau menidurinya?" Dia menjawab, ,,ya.,, 
Beliau

bertanya lagi, "Apaknh lcamu mencampurinya?', Dia menjawab,
"Ya." Beliau bertanya lagi, "Apakah knmu menyetubuhinya?,, Dia
menjawab, "Ya.")

Redaksi-redaksi ini bisa digabungkan, yaitu bahwa beliau
menyebutkan itu setelah menyebutkan kata jima', karena kata jima,
kadang diartikan hanya sekadar ijtima' (berkumpul, tidak sampai
bersetubuh).

Dalam hadits Abu Hurairah RA disebutkan, ,d,6 ."rt ,dG yl3jl
1-i;33ir *'rjrst';;.j-t;s ,Ji .V, j6 sri.l ,,il.t e.q u; ,yi e
€.ii-r it? W.*f r;.r,jti ttryr c gT ,J6 .d,.t6 rjjr ,gia!,
tI -V-: ,i-P :JG r,)gsr t\Ui rl ,iri r.); e.ilyb U,jr
("Apaknh kamu bersenggama dengannya." Dia menjawab, ,,ya.,'

Beliau berkata lagi, "Hingga [kemaluanmuJ itu masuk ke dalam
[kemaluannyal itu?" Dia menajwab, ,,ya." Beliau bertanya lagi,
"seperti halnya tangkni celak masuk ke daram tempat celak dan
ember masuk ke dalam sumur?" Dia menjawab, ,,ya." 

Beliau
bertanya lagi, "Kamu tahu apa itu zina? " Dia menjawab, ,,ya. 

Aku
menyetubuhinya secara haram sebagaimana yang ditakukan seorang
suami terhadap isterinya secara halal." Beriau berkata lagi, "Apa
malrsudmu dengan perkataan ini? " Dia menjawab, ,,Agar 

engkau

22A _ FATHI'L BAARI

-



membersihkanku." Setelah itu beliau memerintahkan agar

menghukumnya, lalu dia pun diraj am).

Sebelumnya dalam kitab Sunan An-Nasa'f disebutkan, F
'f ;,)ti \A+?b'^Alil l"Apakah kamu memasukkan dan mengeluarkan

kemaluan? " Dia menjawab, 'Ya.')

qW oilj6 (Ibnu Syihab berkata).Ini adalah redaksi yang

maushul dengan sanad yang telah disebutkan.

1' + i. ty g-',i d';16 (Lalu orang yang mendengar Jabir

bin Abdullah memberitahukan kepadalat). Yunus dan Ma'mar dalam

riwayat keduanya menjelaskan batrwa dia (orang tersebut) adalah Abu

Salamah bin Abdurrahman. hi mengesankan seolah-olatr hadits

tersebut berasal dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah seperti berasal

dari Sa'id bin Al Musallrab, dan ada tarnbahan redaksi yang berasal

dari Jabir.

ja-...oiU 'ot-X".j ,1--143'*i',*i (Atu termasuk orang yang

merajamnya. Kami merajamnya di tanah lapang). Dalarn riwayat

Ma'mar disebutkan, ,jiljiu;f j yrVli ltatu beliau memerintahlun

agar dihulatm, makn dia pun dirajam di tanah lapang). Sementara

dalam hadits Abu Sa'id disebutkan,'ig&li'otSttiCi 1l,to*o t* t

tidak mengikntnya dan tidak pula menggali lubang untulcnya).

Selanjutnya dia menyebutkan, fiAq ):6ti l$u;i#t (toU no t

melemparinya dengan tulanglulang, tanah liat darn bejana yang

terbuat dari tanah yang dibalrar). Seakan-akan yang dimaksud addatl

sesuatu yang terpecah darinya.

'iiill fJt (Tatkata batu-batu itu mmyakitinya). Makna iililf
adalatr mencemaskannya. Pola kata dan makna kata ini me,nunrt ahli

batrasa adalah gelisatr. Di antara orang yang menyebutkannya adalah

Al Jauhari.



Penulis l<rtab An Nihayahberkata, "Makna '^-ufsi adalah orang

yang merasa kepayahan hingga cemas. Contohnya kalimat, 'r';lt'^i{St

artinya sesuatu itu membu atnya kepayahan."

Imam An-Nawawi berkata, "Makna kalimat alilt 15\1

adalah batu itu mengenainya dengan ketajamannya. Dan dari kata itu

juga muncul kat, A':-'yyang artinya mencapai ketajaman yang dapat

memotong."

a:ri'(Dia knbur). Dalam riwayat Ibnu Musafir disebutkan

dengan redaksi, '*, artinya meloncat dengan cepat. Di dalam hadits

Abu Sa'id disebutkan , ilb V)'JLL"rtil$ (Moko dia merasakan sangat

sakit lalu menyandarkan kepada kami bagian belaknngnya).

|lj"+? i;,Jq er-k1it6 (Kami kemudian menangknpnya di

Harrah, lalu kami merajamnya). Ma'mar menarnbahkan dalam

riwayabrya,'oG ,* (Hingga dia meninggal dunia). Dalam hadits Abu

Sa'id disebutkan, '8,J s-> i'jS, *yo.;t.? ,gl-rlt ,?? Gi &
(Hingga dia sampai ke sisi Harrah, lalu knmi melemparinya dengan

batu besar Harrah hingga diam). Sedangkan dalam Yitab Sunan At-

Tirmidzi, dari jalur Muhammad bin Amr, dari Abu Salamah, dari Abu

Hurairah dalam kisah Ma'izdisebutkan , ;, 
n$i-"j gtVlt * +i tzu

'eJ s-t ir,-3' '6|*3,U:;ai,tr A * fi? (u"*o tatkata dia

merasakan lemparan batu, dia pun kabur. Dia merasa kesakitan

hingga melewati seorang laki-laki yang tengah memegang tulang

rahang unta, lantas dia memulatlinya dengan tulang itu. Setelah itu

orang-orang pun memulailinya hingga meninggal dunia).

Dalam riwayat Abu Daud dan An-Nasa'i dari riwayat Yazid

binNu'aim binHazzal, dari ayahnya dalam kisatr ini disebutk*r, '.qi)
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'rii$ ilJ; y. (Ketika dia merasakan lemparan batu, dia pun keluar

lrarena merasa kesakitan, lalu dia ditemukan oleh Abdullah bin Unais

saat para sahabatnya telah kelelahan. Setelah itu dia pun mencopot

tulang kering unta, lalu melempar pria itu hingga membunuhnya).

Zhalttr riwayat ini bertentangan dengan zhahfu riwayat Abu

Hurairah RA yang menyebutkan bahwa mereka melemparinya

bersamanya. Akan tetapi dapat digabungkan dengan menyatakan

batrwa maksud perkataannya di sini, fiii (sehingga membunuhnya)

adalah menjadi sebab kematiannya. Dalam riwayat Ath-Thabarani

tentang kisah ini disebutk ar., ijii ,;t i:*1i ,b?i dn;4:ri loia

kemudian memulail betisnya hingga membuatnya tersunglcur, lalu

merelu melamparinya hingga menewasknnnya).

Sedangkan dalam hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan An-

Nasa'i disebutkan, ,!i -;;'q-3e:P {# ,f*i dt gA (Dia kemudian

berhenti di pangkal sebuah pohon, lalu menjadikan tangan knnannya

sebagai bantal hingga akhirnya dia dibunuft). Dalam riwayat An-

Nasa'i dari jalur Abu Malik, dari seorang laki-laki, dari kalangan

shatrabat Rasulullah SAW disebutkan , ',-^ii ,i3b 9.yp A.g)t:Jbit
|iii ? h-! *\l S*i'q*6 ,E; i--;j |,j (Mereka kemudian

W/ v r t'\

membawanya pergt ke sebuah tembok yang tingginya mencapai

dadanya, lalu dia pergi [kaburJ dengan melompat. [Melihat ituJ

seorang laki-laki melemparinya dan melukai pangkal telinganya,

hingga dia jatuh tersunglatr, lalu pria itu membunuhnya).

Pelaiaran vans dapat diambil:

1. Keutamaan Ma'iz bin Malik, sebab dia terus menerus meminta

agar ditegakkan hukuman terhadap dirinya disertai taubat

sehingga dapat membersihkan dirinya. Dia tidak menarik

pengakuanny4 padahal tabiat manusia menuntut untuk tidak
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terus menenrs mengakui sesuafu yang menyebabkan nyawanya

melayang. Setelah itu dia berjuang melawan dirinya, dan

ketika dia merasa kuat, dia pun mengakui perbuatannya secara

suka rela agr hukuman dapat ditegakkan berdasarkan

kesaksianny4 padatral jalan selamat dari pembunuhan dengan

bertaubat begitu jelas baginya.

Tidak dapat dikatakan,,bahwa bisa jadi dia tidak mengetahui,

bahwa apabila hukuman telah disampaikan kepada penguasa,

maka itu dapat dihapus dengan menarik pengakuan. Sebab kita

dapat me,ngatakan pula, bahwa dia memiliki jalan (cara) untuk

menampakkan perkaranya dalam bentuk meminta fatwa,

sehingga hukum-hukum yang tidak diketahuinya dalam

masalah tersebut menjadi jelas, lalu dia bisa menjadikannya

sebagai landasan sikap berikutny4 dan menarik

pengakuannya, kemudian beralih kepada hal itu.

Orang yang terjerumus ke dalam perbuatan seperti ini
dianjurkan agar bertaubat kepada Allah dan menutupi dirinya
serta tidak me,nyebutkan hal itu kepada siapa pun seperti yang

diisyaratkan oleh Abu Bakar dan Umar kepada Ma'iz.
Demikian jogq orang yang mengetatrui hal itu agar

menutupinya seperti alasan yang telatr kami sebutkan, tidak
membukanya dan melaporkannya kepada imam berdasarkan

sabda Rasulullah SAW dalam kisah ini, tp t:i<S U*tf;-'tl
'rll lanari*ota lcamu menutupi dengan bajumu, tentu lebih baik

bagimu).

Pendapat ini dinyatakan oleh Asy-Syaf i, dia berkata, "Aku
suka jika orang yang melakukan suatu dosa, -lalu Allah
menutupinya-- menutupi perbuatannya itu untuk dirinya

sendiri lalu bertaubat."

zina

Asy-Syaf i berdalil dengan kisah Ma'iz bersama Abu Bakar

danUmar.



3.

Ibnu Al Arabi berkat4 "Ini semua berlaku bagi selain omng
yang secara terang-terangan berbuat maksiat. Sedangkan orang

yang secara terang-terangan melakukan perbuatan keji, maka

aku lebih suka aibnya dibuka agar dia dan orang lain dapat

mengambil pelajaran. Anjuran menutupi itu menjadi jaoggal

dengan adanya pujian terhadap Ma'iz dan Ghamidiah (si

wanita dari suku Ghamid), guru kami me,njawabnya dalem

kitab Syarfu At-Tirmidzi, bahwa Ghamidiah diperlakukan
seperti ifu, karena kehamilannya sudah sangat terlihat
sementara dia adalah wanita yang sudah bersuami, sehingga

upaya menutupinya menjadi sulit. De,ngan begitu, sebagian

ulama mengaitkan dikuatkannya upaya meirutupi aib jika tidak
terdapat hal yang menunjukkan kebalikannya. Tapi bila
terdapat hal itu, maka yang lebih utama adalah melaporkan

kasusnya kepada pihak berwenang agar hukuman dqat
ditegakkan."

Tampakny4 upaya meirutupi aib adalah anjuran,

melaporkannya dengan tujuan me,mbersihkan diri adalah lebih
disukai.

Anjuran mengecek dan mengkonfirmasi berita dalam kasus

yang terkait dengan penghilangan n)rawa seor:lng muslim dan

keseriusan dalam halnya meirjaganya seperti )rang
diisyaratkan oleh pengulengan dan iqmrat dalam kisa Ma'iz
agar me,narik diri dalam kisah ini. D€mikian pula sinyal
dikabulkan pengakuannya bila dia mengaku dipaksa atau salah

dalam pengertian zina atau melakukannya de,lrgan selain

kemaluan misalnya, atau alasan selain itu.

Seseorang boleh melakukan pengakuan atas perbuatan keji
yang telah dilakukannya di hadapan imam dan di masjid.

Memjelaskan s@ara terus terang temtang perbuatannp jika
memang dibutuhkan.

4.

5.
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6. Seorang pemimpin atau pihak berwenang boleh memanggil

dengan suara keras, dan perlu memalingkan diri daxi orang

yang mengakui suatu perkara yang masih memiliki
kemungkinan (belum pasti) agar dia menegakkan hukuman

terhadapnya. Karena adanya kemungkinan bahwa dia (orang

itu) menafsirkannya dengan sesuatu yang temyata tidak

mewajibkan hukuman, atau dia menarik diri darinya.

Demikian pula, agar imam meminta penjelasan kepadanya

mengenai syarat-syarat hal itu sehingga dapat menyusun

maksudnya. Sebab pengakuan orang gila tidak bis dijadikan

sebagai landasan.

Sindiran kepada orang yang mengaku agar menarik

pengakuannya, dan bila dia menarik pengakuannya, maka hal

itu diterima.

Ibnu Al Arabi berkata, "Ada riwayat dari Malik yang

menyatakan, bahwa tidak ada pengaruhnya menarik

pengakuan itu, namun hadits Nabi SAW lebih berhak untuk

diikuti. Hadits tersebut menyatakan anjuran kepada orang yang

terjerumus ke dalam perbuatan maksiat dan menyesal agar

segera bertaubat, tidak memberitahukan tentang hal itu kepada

siapa pun dan tidak menceritakannya. Jika temyata dia

memberitahukan kepada seseorang, maka dianjurkan agar

memerintahkanya bertaubat dan menutupi hal itu dari orang

lain sebagaimana yang terjadi terhadap Ma'iz bersama Abu

Bakar dan Umar."

Tentang kisah Ma'iz bersama Abu Bakar dan Umar, Imam

Malik meriwayatkan dalam kitab Al Muwathttha' dari Yahya

bin Sa'id, dari Sa'id bin A1 Musayyab secara mursal, lalu
sanad-nya dibukil secara maushul oleh Abu Daud dan

periwayat lainnya, dari riwayat Yazid bin Nu'aim binHazzal,
dari ayahnya. Dalam kisah itu disebutkan, bahwa Nabi SAW

7.
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bersabda kepada Hazzal, U ,? ot<l U\'S-fu'j (Andaiknta

lmmu menutupinya dengan bajumu, maka tentu itu lebih

bagimu). Selain itu, disebutkan juga dalam kttab Al
Muwaththa', dari Yahya bin Sa'id, rer{ku menyebutkan hadits

ini di suatu majlis yarrgadaYazidbin Nu'aim ada di sana, lalu
Hazzal berkata, 'Kakekku, kakekku, dan hadits ini adalah

benar'."

Al Baji berkata, "Makna 0j rp Qebih baik bagimu) adalah

lebih baik dari perkara yang kamu suruh untuk ditampakkan,

sedangkan menutupinya adalah dengan memerintahkannya

bertaubat, dan menyembunyikannya adalah seperti yang

diperintahkan oleh Abu Bakar dan Umar. Beliau menyebutkan

pakaian sebagai bentuk hiperbola, yakni jikalau kamu tidak

mendapatkan jalan untuk menutupinya selain dengan

pakaianmu dari orang yang kamu ketahui perkaranya, maka itu
adalah lebih baik daripada apa yang kamu nyatakan kepadanya

dengan cara membuka aib."

Hadits ini adalah dalil dalam hal mensyaratkan diulang-

ulangnya pengakuan berzina sebanyak empat kali, berdasarkan

makna zhahir dari redaksi, grirlS'€tl * ,P V 6ti 1U"to

setelah dia bersal<si atas dirinya sebanyak empat kali
kesal<sian). Sebab, ini mengindikasikan bahwa jumlah itu
adalah illat (alasan) dalam kasus ditundanya penegakkan

hukuman. Bila tidak, sudah pasti Nabi SAW memerintahkan

agar merajam Ma'iz di kali pertama persaksian itu. Selain itu,

karena dalam hadits Ibnu Abbas disebutkan , 'ct$ i3 :gfJ'JG

6:#3t! *rtyirsy .?$$'€tl'q $ grtrou bersabda kepada

Ma'iz, "Engknu telah bersalcsi atas dirimu sebanyak empat

kali kesalrsian. Bawalih ia pergi, lalu rajamlah.')
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Sebelumnya, telah dikemukakan dalil yang menguatkannya

dan menguatkan qiyas atas jumlah para saksi zina, dan tidak

diberiakukan terhadap hukuman lainnya. Demikian pendapat

para ulama Kufah dan merupakan pendapat yang kuat di

kalangan mazhab Hanbali. Ibnu Abi Laila menambahkan

bahwa disyaratkannya banyak majlis pengakuan (termin

pengakuan). Ini merupakan salah satu riwayat di kalangan

mazhab Hanafi. Mereka berpegang dengan kejadian itu,

namun riwayat-riwayat di dalamnya berbeda-beda.

Tapi tampaknya, berpatokan dengan gambaran kejadian itu

hanya karena majlis itu memang berbilang (yakni pengakuan

Ma'iz memang lebih dari sekali), jadi bukan berdasarkan

jumlah pengakuannya. Karena menurut nukilan mengenai

kisah ini, Ma'iz menyatakan dua kali peirgakuan, kemudian

keesokan harinya dia datang lagi lalu menyatakan dua kali

pengakuan, demikian sebagaimana yang dikemukakan dalam

riwayat Muslim. Jumhur menalonilkan bahwa itu terjadi dalam

kisah Ma'iz, dan itu adalah kisatr yang nyat4 sehingga bisa

sebagai tarrbatran untuk memastikan.

Masalah ini dapat dijawab dengan redaksi hadits Abu Hurairah

dan juga redaksi hadits yang diriwayatkan oleh Muslim

mengenai kisah Ghamidiyah (wanita dari suku Ghamid), yang

mana ketika wanita itu datang, dia berkata, .cJej-i :Jr$ G.*
',y ,rV #y;yr;'c,r\i G ,i!'il:lt U-|'srif :Liri .€P'6 €')\
tJjt l"sucitranlah aht." Mala beliau berkata, "Celaka kamu,

pulanglah dan mohonlah ampun kepada Allah." Dia berakta,

"Menunttlctt, mgkau ingin menolakht sebagaimana engkau

menolak Ma'i2." Saat itu dia sedang hamil karena benina).

Setelatr itu alasan beliau me,lrunda pelaksanaan hukuman

terhadap wanita tersebut adalah karena wanita itu sedang

hamil. Setelatr wanita itu melahiikan, beliau prm
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memerintahkan agtr dirajam. Saat itu beliau tidak lagr
mengklarifikasi, tidak menyuruh wanita itu kembali mengaku
serta sidang pengakuan tidak lagi digelar.

Begitu pula yang te{adi dalam kisah seorang laki-laki yang
disewa oleh orang lain, dimana beliau bersabd4 jl*t S-'iti

W3'6 ,t{?tlf ,r.ii gllylWatoi (Jnais, berangkatlah engkau

lrepada isteri pria ini, jilca dia mengahti [perbuatan zinanyaJ,
malra rajamlah dra). Selanjutnya di dalamnya disebutkan, t1i5

q,rj),t" i:re6,tilO 1{lnois kemudian berangkat menemui

wanita itu, lalu wanita itu mengalcu, maka dia pun
merajamnya). Dalam kisah ini juga tidak disebutkan
berulangnya pengakuan dan tidak pula berulangLya sidang
pengakuan.

Sebentar lagr akan dipaparkan penjelasannya. Kemudian
mereka menanggapi tentang analogi tersebut, bahwa untuk
kasus pembunuhan hanya bisa diterima dengan adanya dua
saksi laki-laki. kri berbeda dengan kasus-kasus harta yang bisa
diterima hanya dengan satu saksi laki-laki dan dua perempuan.
Analoginya, seharusnya disyaratkan dua kali pengakuan dalam
kasus pembunuhan, sedangkan para ulama sependapat bahwa
pengakuan itu cukup hanya satu kali.

Jika Anda berkata, "Dalilnya adalah karena tidak
disebutkarurya hal itu dalam kasus orang yang disewa dan
kasus lainnya." Mengenai hal ini perlu diberi catatan, karena
tidak disebutkannya hal itu tidak berarti tidak terjadi. Karena
bila jumlah tertentu sudah menjadi syarat, maka tidak
disebutkannya hal ini kemungkinannya adalah karena memang
sudah diketahuinya hal yang diperintahkan. Sedangkan
perkataan wanita dari suku Ghamid, t:y6'cri\ G g.S3 j'oi Uj
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(Engkau ingin menolakht seperti halnya engkau menolak

Ma'iz),bisa dijadikan sebagai pedoman untuk pendapat itu.

Namun Ath-Thaibi telah menjawabnya, bahwa redaksi dalam

haditsnya yang menyatakan bahwa dia hamil karena zina,

mengisyaratkan bahwa kondisinya memang berbeda dengan

kondisi Ma'iz. Walaupun keduanya sama-sama melakukan

pelanggaran zina, namun illat-nya tidak sama, sebab Ma'iz

berpeluang untuk menarik kembali pengakuannya, sedangkan

wanita itu tidak. Seakan-akan wanita itu berkata, "Aku tidak

mungkin mengingkari setelah pengakuan itu karena ada bukti

kehamilan, ini berbeda dengan kondisi Ma'ia." Namun hal ini

ditanggapi, bahwa sebenarnya mungkin baginya untuk

mengaku bahwa itu terjadi karena paksaan, atau kekeliruan,

atau syrbhat.

Imam atau pihak berwenang tidak harus memulai dengan

merajam orang yang memberikan pernyataannya walaupun hal

itu dianjurkan. Karena bila imam atau pihak berweang

memulainya sementara dia diperintahkan untuk mengecek

kebenarannya dan bersikap hati-hati maka hal itu akan lebih

mencegah sikap gampang memberikan keputusan dan lebih

mendorong agar mengecek hasil sebuatr keputusan hukum.

Oleh karena itu, para saksi lebih dulu melempar bila keputusan

raj am ditetapkan berdasarkan bukti.

Imam atau pihak berwenang boleh menyerahkan tugas

pelaksanaan hukuman kepada orang lain.

Hadits ini dijadikan sebagai dalil tidak disyaratkannya

pembuatan lobang untuk orang yang akan dirajam. Karena

dalam hadits ini tidak disebutkan demikian, batrkan dalam

hadits Abu Sa'id yang diriwayatkan Muslim disebutkan, Ji
'o3lil l1'n tfb (Kami tidak membuatkan lobang untulotya dan

tidak pula mengikatnya), namun dalam hadits Buraidah yang

I
I
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10.

11.
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12.

13.

diriwayatkan oleh Muslim disebutkan ,?;; ti'P)i (Lalu

dibuatkanlah sebuah lobang untuhtya). Kedua hadits ini bisa

dipadukan, batrwa yang menafikan pembuatan lobang adalah

bagi yang tidak mungkin melarikan diri, sedangkan yang

menyatakan pembuatan lobang adalah bagi yang kebalikarurya,

atar pada mulanya mereka tidak membuatkan lobang

untukny4 namun setelah dia melarikan diri dan berhasil

menangkapnya, maka mereka pun membuatkan lobang

untuknya. Setelatr itu dia diberdirikan di dalam lobang tersebut

hingga selesainya eksekusi hukuman rajam.

Menurut ulama Syaf i, bagi laki-laki yang dijatuhi hukuman
rajam tidak dibuatkan lobang, sementara menurut pendapat

lainnya, imam atau pihak berwenang boleh memilih (antara

membuatkan lobang dan tidak). Inilatl pendapat yang lebih
kuat berdasarkan kisah Ma'iz, namun pembuatan lobang lebih
dianjurkan berdasarkan riwayat yang menunjukkan adanya

pembuatan lobang secara umum. Sedangkan bagi perempuan

ada pendapat yang ketig4 yaitu (a) bila perzinaannya telah

dipastikan berdasarkan bukti maka pembuatan lobang

dianjurkan baginya, O) bila ditetapkan berdasarkan
pengakuan, maka menurut pendapat yang masyhur dari imam
yang tiga adalah tidak dibuatkan lobang, dan (c) Abu Yusuf
dan Abu Tsaur berpendapat lobang dibuatkan bagi laki-laki
maupun perempuan.

Hadits ini menunjukkan bahwa orang yang membuat
pengakuan dituntun agar menyatakan hal yang dapat

mencegah berlakunya hukuman bagi dirinya.

Hukuman tidak dapat dilaksanakan kecuali dengan pemyataan

yang jelas. Karena itulah disyaratkan bagi yang menyaksikan

perzinaan aEff berkata, err\ku melihatrya memasukkan

dzakarnya ke dalam vaginanya," atau kalimat yang serupa
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dengan itu. Tidak cukup hanya dengan berkata, "Aku

melihatnya berzirra." Diriwayatkan secara pasti dari sejumlah

sahabat tentang dituntunnya orang yang membuat pengakuan

untuk dilaksanakan hukuman, sebagaimana yang diriwayatkan

oleh Malik dari Amr bin Abi Syaibah, dari Abu Ad-Darda' dan

dari Ali mengenai kisah Syuratrah. Ada juga yang

mengkfiususkan penuntunan itu bagi yang diduga bahwa dia

tidak mengetahui hukum zina. Demikian pendapat Abu Tsaur,

sedangkan menurut para ulama Maliki, penuntunan itu

dikecualikan dari orang yang dikenal biasa merusak

kehormatan, dan penuntunan itu dibolehkan bagr yang selain

itu. Namun ini jugabukan sebagai syarat.

Orang yang mengaku berzina dipenjara selama masa

penyelidikan dan bagt yang hamil ditatran hingga melahirkan.

Ada yang mengatakan, bahwa saat itu Madinatr belum

mernpunyai penjara, jadi setiap pelaku tindak kejahatan

diserahkan kepada walinya.

Ibnu Al Arabi berkata, "Beliau tidak memerintahkan untuk

menahan pelaku zina dan tidak pula menyerahkannya (kepada

walinya), karena bila dia menarik pengakuannya maka bisa

diterima, sehingga tidak ada gunanya hal tersebut bila memang

penarikan pengakuannya berlaku. Dari redaksi sabda beliau, J'n

t'e,::e-ri (Apatrah englcau sudah menikah?) dapat disimpulkan

batrwa mencari tahu tentang perihal yang dapat membedakan

kondisi hukumnya wajib dilakukan."

Pengakuan orang mabuk tidak berlaku. Ini disimpulkan dari

redaksinya, 'o:tiii:tJt (Mereka mencari tahu baunya)-

Sedanglan anggapan batrwa akalnya hilang kare'lra perbuatan

maksiatrya tidak dittrnjukkan dalam kisah Ma'iz, karena

mungkin saja peristiwa itu terjadi sebelum pe'lrgharaman

15.
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khamer, atau karena kondisi mabuk saat itu tidak dianggap

sebagai kemaksiatan.

Orang yang telah mengaku berzina lalu menarik
pengakuannya, maka pengakuan tersebut diterima. Jika tidak
menarik pengakuarurya, maka perlu ditelusuri tentang kondisi
akalnya, apakah gila atau dia sedang mabuk, jika ternyata tidak
maka dia dirajam. Demikian pendapat Asy-Syaf i dan Ahmad.
Dalilnya adalah zhahir kisah Ma'iz.

Hadits Nu'aim binHazzaldisebutkan , ,'4 
"4:A.6 

e:;&; la
*?Ot (Mengapa kalian tidak membiarkannya? Siapa tahu dia

bertaubat dan Allah menerima taubatnya) diriwayatkan oleh
Abu Daud dan dinilai shahih oleh Al Hakim. At-Tirmidzi juga

meriwayatkan hadits serupa dari hadits Abu Hurairah yang

dinilai shahih oleh A1 Hakim. Selain itu, Abu Daud

meriwayatkan dari hadits Buraidah, dia berkata, it li ek
,riir- l Ur! z:-;2a1rys'o( |,>"x &r # io' .J, !' )n,
(Kami para sahabat Rasulullah SAW membicaratan, talrwa
bila Ma'iz dan perempuan dari sulru Ghamid menarik
pengalatan merekn, tentu beliau tidak akan menuntut mereka).

Menurut pendapat yang masyhur di kalangan para ulama

Maliki, bahwa bila si pelaku melarikan diri maka dia tidak
dibiarkan. Ada juga yang mengatakan, bahwa dia harus

dikejar, tapi bila tidak berhasil ditangkap maka dibiarkan.

Diriwayatkan dari Ibnu Uyainah, bahwa bila langsung

tertangkap maka hukumannya dilanjutkan, tapi bila tertangkap

setelah beberapa hari maka dibiarkan (tidak dilanjutkan

hukumannya).

Diriwayatkan dari Asyhab, bahwa bila dia menyebutkan udzur

maka dia dibiarkan, tapi jika tidak maka ticlak dibiarkan.

Demikian juga yang dinukil oleh A1 Qa'nabi dari Malik.



Sementara Al Kajji menceritakan dua pendapat darinya

mengenai orang yang menarik kembali pengakuannya dengan

syubhat.

Ada juga yang membatasinya, bahwa dibiarkannya si pelaku

bila menyatakan penarikan pengakuannya itu di hadapan

hakim. Mereka berdalil bahwa orang-orang yang merajam

pelaku tersebut sampai meninggal setelah dia melarikan diri

tidak dikenai diyat. Seandainya memang disyariatkan untuk

dibiarkan, tentulah mereka harus membayar diyatnya.

Menangapi hal ini dapat dijawab bahwa orang tersebut

memang tidak menyatakan penarikan pengakuannya (baik di

hadapan hakim maupun lainnya), dan tidak ada seorang pun

yang menyatakan gugumya hukuman rajam dengan melarikan

diri.

Sabdabeliau dalam hadits Buraidah, ',*-r-'in 6irp, tahu dia

bertaubat) menunjul&an bahwa rajam bagi orang yang divonis

rajam dianggap memadai tanpa harus disertai dengan cambuk.

Pembahasan te,ntang masalah ini telah dikernukakan

sebelumnya.

L7. Hadits ini juga menunjukkan bahwa mushalla (tanah lapang

dan kadang digunakan sebagai tempat shalat) tidak dihukumi

sebagai masjid. Pembahasan tentang ini akan dipaparkan

setelatr dua bab "orang yang dirajam karena had, bila dia

meninggal karena had tersebut, maka tidak disyariatkan untuk

dishalatkan". Pembahasan tentang ini juga akan dipaparkan

sebentar lagi, batrwa orang yang tercium bau khamer maka

wajib dilaksanakan had terhadapnya. Ini disimpulkan dari

kisah Ma'iz yang menyebutkan, bahwa bau khamer pada

Ma'izdiselidiki setelatr ditanyakan kepadany4 | t:rlt U.-Jt
(Apalrah engkau t elah minum Htamer?)



Al Qurthubi berkata, "Ini adalah pendapat Malik dan Asy-
Syafr'i."

Sementara Al Maziri berkata, "sebagian ulama menjadikannya

sebagai dalil untuk menyatakan bahwa talaknya orang mabuk tidak
berlaku."

Lalu Iyadh mengomentari, bahwa hukuman digugurkan
darinya karena pernyataarurya ketika mabuk tidak berarti talaknya

orang yang mengaku hilang akal tidak berlaku. Selanjutnya Iyadh

berkata, "Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama bahwa

talak orang yang tidak normal (mabuk) adalah sah. Madzhab kami

adalah memberlakukan semua hukum yang berlaku pada orang

normal, karena dia sendiri memasukkan ketidaknormalan itu kepada

dirinya."

hi adalah hakikat madzhab Asy-Syaf i, namun hal ini
dikecualikan bagi orang yang dipaksa (minum minuman yang

memabukkan) dan orang yang meminum minuman yang diduganya

tidak memabukkan tapi ternyata memabukkan. Pendapat ini disepakati

oleh sebagian ulama mutakhkhir dari kalangan madzhab Maliki.

An-Nawawi berkata, "Pendapat yang benar menurut kami

adalah pengakuan orang mabuk dianggap sah dan semua perkataannya

terhadap apa yang akan menjadi haknya dan apa yang akan menjadi

sanksi atasnya tetap berlaku. Pertanyaan beliau (dalam kasus Ma'iz)
tentang apakah dia telah minum khamer, menurut kami, seandainya

dia sedang mabuk (dalam membuat pengakuan itu), maka hukuman

tidak akan diterapkan padanya."

Dengan begitu tampak kontradiksi dalam pernyataannya ini.
Sebenarnya tidak demikian, karena maksud beliau, bila ternyataMa'iz
saat itu sedang mabuk, maka hukuman tidak diterapkan atasnya



Saya (Ibnu Hajar) katakan, hal yang terkait dengan ini telah

dipaparkan pada pembahasan tentang talak. Di antara pendapat yang

menarik adalah pendapatnya Al-Laits, yaitu: perbuatannya tetap

dianggap (yakni tindakan orang mabuk dianggap) sedangkan

perkataannya tidak dianggap, karena dia menikmati perbuatannya dan

bahkan bisa meredakan kemarahannya" tapi dia tidak banyak

memahami (menyadari) apa yang. dikatakannya. Allah berfirman

dalap suratr An-Nisaa' ayat 43, t; tli&S ,? aiga $iiat'i;/l. t;.F 1

tlt (Janganlah knmu shalat sedang knmu dalam keadaan mabuk

sehingga lcamu mengerti apa yang kamu ucapkan).

23. Hukuman bagi PezinaAdalah Rajam

tJ, 
Jvi ,-i;3'i.t::'dl, ,*Lt tUE q- h' '*6:4a ,s

,a=,irii,a"x:il,u,ii*[:o"r)*

68l7.Dari Aisyatr'*, Otu berkata, "Sa'ad dan Ibnu Zarrf dr
berselisih, lalu Nabi SAW bersabda, 'Dia mililonu, wahai Abd bin

Zam'ah. Anak adalah dinisbatlun kepada suami yang sah. Dan

berhijablah engkau darinya, wahai Saudah' ."

Qutaibah memanrbatrkan kepada kami dari Al-Laits, "Dan
(huhrman) bagi pezina adalah batu (rajam)."

;c;is, ,itA'i:1t:rt-,: {'itt *U, J$ ,;;:} €j f
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6818. Dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, "Anak adalah
dinisbatkan kepada suami yang sah, dan (hulatman) bagi pezina
adalah batu (rajam)."

Keteransan Hadits:

Pada bab ini Imam Bukhari menyebutkan hadits Aisyah
tentang kisah anak dari budak perempuan Zarfah. Penjelasan tentang

masalah ini telah dipaparkan di akhir pembahasan tentang faraidh
(ketentuan pembagian harta warisan). Imam Bukhari
meriwayatkannya dari Abu Al Walid, dari Al-Laits, di dalamnya

disebutkan redaksi, ;t:r-;)S-';,-jit (Anak adalah dinisbatkan kepada

suami yang sah). Setelahnya ada tambahan Qutaibah dari Al-Laits,
'F;St ;li;.j|, (Dan [hukumanJ bagi pezina adalah batu [rajamJ).

Dalam riwayat Abu Dzar disebutkan dengan redaksi, t-j'rt;
(Menambahknn kepada kami). Sedangkan pada pembahasan tentang
jual-beli disebutkan dengan redaksi, *l gV (Qutaibah menceritakan

kepada kami),lalu dia menyebutkannya secara lengkap.

Imam Bukhari menyebutkan hadits Abu Hurairah yang

menyebutkan kedua redaksi tadi. Pada pembahasan tentang takdir
telah dikemukakan dari jalur lainnya secara ringkas hanya redaksi
pertama saja. Judul bab di sini mengisyaratkan bahwa Imam Buk*rari
menguatkan pendapat yang menakwikan hajar (batu) di sini adalah

batu yang digunakan untuk merajam pezina. Keterangannya telah
dipaparkan. Maksudnya, rajam disyariatkan bagi pezina dengan

syaratnya, dan bukan berarti setiap yang berzina harus dirajam.
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24. Merajam di Atas Lantai Ubin

F) *a\t ,k yt J';:-,ei i,Su t:{"}nt *>, ;3 it ,f
,'6rq G o')V 6 ,j )v' ,t1r1. u:*l $ i;t{}'e;*.

ar *i; 'Jts .'^#)t) *-)t'# r;:*i $Qi\,ris
ilt {t e i:.i"-"iLi u,i ,Ar;i .,)r"}u..;nr'J"i-, ( .#ir
4 titi :!:i- p\t 

'r>r i;.t'i'Jui ,t;:t-;6i \i$ t,'rA',p:_ ., - (__ ,
',So ,*5 *3 *rht -* lnr J'yr 1;1u ,eg|.>X i')t

,AL ei"q:At 4G ,h\tr + Gj ,*'i.t
6819. Dari Ibnu Umar RA, dia berkata, "S"or*g laki-laki dan

perempuan Yahudi yang telatr berbuat nista dihadapkan kepada

Rasulullah SAW, lalu beliau bertanya kepada mereka, 'Apa yang

lmlian temukan di dalam kitab kalian?' Mereka menjawab,

'sesungguhnya para rahib kami menetapkan penghitaman wajah dan

diarak dalam posisi terbalik'. Abdullah bin Salam berkata, 'Panggillah

mereka dengan membawa Taurat, wahai Rasulullah'. Maka

dibawakanlah Taurat, kemudian salah seorang mereka meletakkan

tangannya di atas ayat tentang rajam, lalu dia membacakan sebelum

dan sesudahnya. Mendengar itu, Ibnu Salam berkata, 'Angkat

tanganmu'. Ternyata yang di bawah tangannya itu adalah ayat tentang

rajam. Maka Rasulullah SAW pun memerintahkan merajam

keduanya, lalu keduanya dirajam."

Ibnu Umar berkata, "Keduanya kemudian dirajam di atas

lantai, lalu aku melihat laki-laki Yahudi itu menelungkupi yang

perempuan."
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Keteransan Hadits:

(Bab merajam di atas Lantai). Dalam riwayat Al Mustamli
disebutkan dengan redaksi, |flu;,dengan h.rruf ba'sebagai ganti u-.9.
Dari judulnya, sebagian orang memahami, bahwa dia memaksudkan
alat yang digunakan unfuk merajam boleh dengan segala sesuatu,

bahkan termasuk jugu iirLir (ubin). Kata balaathberafiisesuatu yang

dijadikan lantai rumah, seperti bebatuan, bata dan sebagainya. Tapi
mengartikan bahwa penggunaan ubin untuk merajam tidaklah tepat.
Jadi, yang dimaksud dengan balaath di sini adalah suatu lokasi yang
terletak di depan pintu Masjid Nabawi yang lantainya dialasi balath.
Hal ini dikuatkan oleh redaksi, 9i[jr '* a;, (Keduanya kemudian

dirajam di balath).

Ada juga yang mengatakan, bahwa yang dimaksud dengan
balaath adalah tanah yang keras, baik itu beralaskan maupun tidak.
sebagian orang menguatkan pendapat ini, namun yang benar bukan
itu.

Abu ubaid Al Bakri berkata, "Balaath di Madinah berlokasi di
antara masjid dan pasar."

Dalam l<ttab Al Muwaththa'disebutkan dari pamannya, Abu
Suhail bin Malik bin Abi Amir, dari ayahnya, "Kami dapat mendengar
bacaan Umar bin Khaththab sedangkan kami di rumah Abu Jahm di
Balath."

Ibnu Baththal memanggap janggal judul ini, d.ia pun berkata,
o'Balath dan lainnya dalam hal ini adalah sama.,,

Namun hal ini ditanggapi oleh Ibnu Al Manayyar, dia
mengatakan bahwa maksudnya adalah menjelaskan bahwa merajam
tidak dikhususkan di tempat tertentu, karena rajam diperintalrkan di
Mushalla (tanah lapang) dan kadang di Balath. Kemungkinan Imam
Bukhari hendak menjelaskan, bahwa tidak disyaratkan membuatkan
lubang bagi orang yang hendak dirajam, karena rantai berbatu sulit
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dilubangi.

Hal ini lebih dipertegas oleh Ibnul Qayyrm, dia berkata,

"Imam Bukhari hendak menyangkal riwayat Basyir bin Al Muhajir
dari Abu Buraidah, dari ayahnya , ?r.F|i';1 *) dp 1,' ;* 7r ot

4.'f;6:b *V,6 /. ,6" (Bahwa Nabi SAW memerintahknn, talu

dibuatkanlah lubang untuk Ma'iz bin Malik, lalu dia pun dirajam di
dalamnya). Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim. Ini hanya prediksi

karena kisah wanita dari suku Ghamid yang membaur dengan kisah

Ma'i2."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, kemungkinan juga maksud Imam
Bukhari adalah menerangkan bahwa tempat yang berlokasi di dekat

masjid tidak dihukumi sebagai masjid dalam hal kemuliaannya,

karena balaath tesebut letaknya berdampingan dengan Masjid Nabawi
sebagaimana yang telah disingung, namun demikian beliau
memerintahkan pelaksanaan rajam di sana. Dalam hadits Ibnu Abbas

yang diriwayatkan Imam Ahmad dan Al Hakim disebutkan, i;:tVt
;+).3tyJ. r-b. ;atflt f 4*t *vh, & l' (Rasutuilah SAW

memerintahkan untuk merajam kedua orang Yahudi itu di depan pintu
masjid).

s1r-li3*ij (Yang telah berbuat nista). Maksudnya, telah

melakukan perbuatan keji (zina). Sedangkan redaksi, rjGf Uermat<na

mereka melakukan sesuatu yang baru.

*it i>;,5 artinya menyiramkan air panas bercampur pasir.

Maksudnya adalah menghitamkan waj ah.

'a--l,pnit adalah merendahkannya dengan keras baik dengan

perkataan maupun perbuatan. Demikian pendapat yang dikatakan oleh
Tsabit dalam l<ttab Ad-Dala'il, dan Al Harbi sudah lebih dulu
mengatakannya. Yang lain mengatakan, bahwa maknanya adalatr

dinaikkan (tunggangan) dalam posisi terbalik.
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Iyadh berkata, *Lafazh i iiaSr dalam hadits ini ditafsirkan,

bahwa keduanya dicambuk dan dijemur wajahnya serta diarak di atas

tunggangan dengan menyilangkan waj ah keduanya. "
Al Harbi berkata, "Demikian penafsiran Az-Zuhi."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, adalah keliru orang yang

menyebutkannya dengan htxaf nun sebagai ganti huruf ba' di sini lalu
menafsirkannya bahwa kedua pezina itu diarak dengan unta atau

keledai dengan menyilangkan kedua wajahnya. Yang bisa dijadikan
sandaran adalah apayangdikatakan oleh Abu lJbaidah, bahwa 'a.i$,
adalah menempatkan kedua tangan di atas kedua lutut dalam posisi
berdiri sehingga seperti orang yang sedang ruku, dan juga dibalikkan
wajahnya sambil berdepa seperti orang yang sedang sujud.

Al Farabi berkata, "Jabba artinya berdiri seperti orang yang

sedang ruku, sedangkan dengan huruf nun setelah jim terdapat pada

redaksi, 4,t t+i'a;At tllj, 1tot" alat melihat taki-laki yahudi itu

menelunglatpi yang perempuan). Kata ini juga dibaca dengan huruf
fta' kemudian nun dalam bentuk/ 'l madhi, artinya menelungkupinya.

Dikatakan 0-b \rrJ) o-;[,-'rf.Jt'r:jLi Qterempuan itu mendekap

analmya) dan'*>iL artinya sama. Dalam riwayat Al Ashili disebutkan

dengan huruf hamzah, sedangkan riwayat Abu Dzar tanpa huruf
hamzah, maknanya adalah melindunginya dengan tubuhnya."

Ibnu Al Qaththa' berkata, "Jana'a ala asy-syai' artinya dia
melengkungkan punggungnya kepada sesuatu."

Al Asma'i berkata, "Ajna'a at-turs artinya menjadikan perisai

itu sebagai tameng."

Iyadh berkata, "Yang benar dalam hal ini adalah apa yang

dikatakan oleh Abu Ubaidah."

Tambahan keterangan tentang hal ini akan dipaparkan dalam
penjelasan tentang hadits dua orang Yahudi itu pada bab "Hukum-
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25. Merajam di Mushalla (fanah Lapang)

;i,pr-; *t tt.ht ,k'"rltie *i ny'*:r"oi,/-c I
.^/ o. :. . , ,o. .:,,-'.:, t. i- I 'n,, to- - - 

"

€ri * 'b y ,;;'rLi {o ht Jr't:tt "-'e?6 ,(7u..

.ie.y 
'i6 {o"n *:,{i *h, ;*'4t'i|sw ,?U

,l;i;qr','ui;1 A" jllrriS r..}G .v :Ju \:,- zaLT

,brtp rJ-,j *i" &'Ct diu, .:-i .? /5 ,:ari!u

,t; J:*,:ei:j,* i; ;.tj;; M| 
'r|L

,J S1 ."frit1r:JGsv if U q:tL J:*,1' +:;'t'#
.v ,jti t;; *;tt,

6820. Dari Jabir, bahwa seorang laki-laki dari bani Aslarn

datang kepada Nabi SAW lalu mengaku telah berzin4 maka Nabi

SAW berpaling darinya sarnpai dia bersaksi empat kali atas dirinya.

Lalu Nabi SAIV berkata kepadany4 'Apa englcau gila?' Dia

menjawab, 'Tidak'. Beliau bertanya lagl, 'Apa englcau sudah

menilcah?' Dia me,lrjawfu,'Ya' . Maka beliau pun memerintahkan, lalu

dia dirajam di mushalla (tanah lapang). Tatkala dia merasakan

sakitnya lemparan batu dia pun melarikan diri, kemudian ditanglap,

lantas dirajam sampai meninggal. Setelah itu Nabi SAW mengatakan

baik mengenainya dan menyalatkatmya."

Yunus dan Ibnu Juraij dtri Az-bfuntidak menyebutkarU "Lalu

menyalatkannya."

Abu Abdillah ditanya "(Redaksi) lalu menyalatkanny4 shahih

hukum Ahli Dzimmah".
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atau tidak?" Dia menjawab, "Diriwayatkan oleh Ma'mar." Ditanyakan
juga kepadanya, "Apa diriwayatkan juga oleh selain Ma'mar?" Dia
menjawab, "Tidak."

Keterangan Hadits:

(Bab merajam di Mushalla [tanah lapangJ). Maksudnya, di
tempat yang biasa digunakan shalat pada hari ruya dan saat

menyalatkan jenazah. Lokasinya berada di arah Baqi' Al Gharqad.

Dalam hadits Abu Sa'id yang diriwayatkan oleh Muslim disebutkan,

*;tt y. ,)t *rtlitui i.+|'ot u7t6 (Beliau kemudian memerintahkan

kami untuk merajamnya, maka lmmi pun membawanya ke Baqi' Al
Gharqad). Sebagian orang, termasuk Iyadh, memahami redaksi,

#ur(Di mushalla),bahwarajam itu dilaksanakan di dalamnya, dia

berkata, "Dari situ disimpulkan bahwa mushalla tidak dihukumi
sebagai masjid. Sebab bila dihukumi sebagai masjid, tentu tidak akan

dilaksanakan rajam di dalamnya. Karena jelas tidak akan terhindar

dari kotoran orang yang dirajam."

Ini berbeda dengan apa yang dikemukakan oleh Ad-Darimi,
bahwa mushalla bisa dihukumi dengan hukum masjid walaupun tidak

diwakafkan. Lalu ditanggapi, bahwa yang dimaksud adalah, rajam itu
dilaksanakan di area mushalla itu, bukan di dalamnya, sebagaimana

halnya rajam di balath,dan disebutkan di dalam hadits Ibnu Abbas, of

*,.:;.ir lJ,ry ;.r-tflt fl &*p h' & 4t (Bahwa Nabi SAW

merajam kedua ordng Yahudi itu di depan pintu masjid). Sedangkan

dalam riwayat Musa bin Uqbah disebutkan , e-b"i'H t:;i 9't #
,t-*!-..,,,-Jt a|# j,Uttt (Bahwa keduanya dirajam di dekat tempat

[menguburkanJ jenazah di dekat masjid).

Diriwayatkan juga secara pasti dalam hadits Ummu Athiyyah,

perintah beliau agar kaum wanita keluar ke mushallapada hari raya,
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l,

bahkan mereka yang sedans haid. Ini jelas menunjukkan maksud

mushalla.

An-Nawawi berkata, "Ad-Darimi dari kalangan para sahabat

kami mengatakan, bahwa bila mushalla tempat pelaksanaan shalat Id

dan lainnya tidak sebagai masjid, maka dalam menghukuminya

dengan hukum masjid ada dua pe,ndapat, dan yang paling shahih

adalah bukan masjid."

Imam Bukfiari dan lainnya berkat4 "Orang tersebut dirajam di

mushall4 menunjukkan bahwa mushalla tempat dishalatkannya

jenaz*t dan shalat Id bila tidak diwakafkan sebagai masjid tidak

dihukumi sebagai masjid. Sebab bila dihukumi sebagai masjid, tentu

akan dijauhkan dari segala yang dijauhkan dari masjid."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, ini adalah pendapat Iyadh,

sedangkan pendapat Imom Butfiari hanya yang dicantumkan pada

judulnya.

€1u. O7'6 (Lalu mengaht telah beruina). Dalam riwayat Ishaq

disebutkan dengan redaksi, 'a-b',P?U (Moka Nabi SAW berpaling

darinya) diulang dua kali.

Hurf jt yr;16 luatra beliau pun memerintahknn, lalu dia

dirajam di mushalla ft1nah lapangJ). Dalam riwayat Yunus tidak

dicantumkan redaksi, j:a-JJu.. (Di mushalla). Pada bab 'Merajam

Muhshan" telah dijelaskan, dan akan dike,mukakan lagr dalam riwayal

Abdurrahman bin Khalid dengan redaksi, 
^iA:; 

,:a-J})'$1"r8

#ur(Aku termasuk orangyang merajamnya, lalu lami merajamnya

di mushalla).

tP Pi *p ii' * Ar'nitrit (Nabi SAW kemudian bersabda

mengatalcan hal baik tentang dirinya). Maksudnya, menyebutkan

sesuatu yang baik terhadap dirinya. Dalam hadits Abu Sa'id yang
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diriwayatkan oleh Muslim disebutkan,'i; lt'n',d.-,l6i (Betrau ndak

memintakan ampunan untulmya dan tidak pula mencelanya). Datam
hadits Buraidah yang juga diriwayatkan oleh Muslim disebutkan, 'o&5

Lg u, l|t"Uti, t{r+, .*.',>lrgt ui ,:$6 'tA ,'J:g- ,!,g ,#} *. c6l
r\'rilfur ,Ju6'&i *v ?^, * it d?:);E "i ,t$1 f# 

-e6 {i "e ,[-,llf

*)! f. y6. (Lalu mengenainya orang-orang te*og, menjadi dua

golongan, yaitu ada yang berkata, "sungguh dia telah binasa,
sungguh dia telah diliputi oleh kesalahannya." Dan ada juga yang
berkata, "Tidak ada taubat yang tebih baik daripada taubatnya
Ma'i2." setelah tiga hari, Rasulullah sAW datang raru bersabda,
"Mohonkanlah ampunan untukMa'iz bin Malik.,)

Disebutkan juga dalam hadits Buraidah, # iti'qri'rn
'm4:i #t ,* (Sunggah dia telah bertaubat dengan taubat yang

seandainya dibagikan kepada suatu umat niscaya menculatpi mereka).
Dalam hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i
disebutkan,|#- 1*! )qi,tr. $l'tai $ungguh alat melihatnya

[dalam mimpiJ tengah menyelam di antara sungai-sungai surga).
sedangkan dalam hadits Al-Lajjaj yang diriwayatkan oleh Abu Daud
dan An-Nasa'i disebutkao, 9,U4Jr g"lb *1 lt'+'fi ,+';i Ju ti
(Dan janganlah engkau mengataknn buruk kepadanya, karena
sungguh dia lebih wangi di sisi Allah daripada t<nsturi). Dalam hadits
Abu Al Faidh yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi disebutkaq iidf )
(Janganlah engkau mencercanya). Dalam hadits Abu Dzar yang
diriwayatkan oleh Ahmad disebutkan,'t-hi ,yit:{'}rfi (Dia tetah

diampuni dan dimasukkan ke surga).

fib k1 (Dan menyalatkannya). Demikian redaksi yang

disebutkan di sini dari Mahmud bin Ghailan, da.'i Abdurrazzaq.
Muhammad bin Yahya Adz-Dzuhli dan beberapa periwayat dari
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Abdtxrazzaq menyelisihinya" mereka mengatakan di bagian aldrirnya,

,5t F-i, Q,to*un beliau tidak menyalatkannya).

Al Mundziri dalam kitab flasyiyah As-Sunan berkata,

'Diriwayatkan oleh delapan oftrrlg dari Abdurrazzaq, dan mereka

tidak menyebutkan redaksi, gt *i (dan menyalatknnnya)."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, hadits ini diriwayatkan juga oleh

Ahmad dalam lrlrtab Al Musnad dari Abdurrazzaq, Muslim dari Ishaq

bin Rahawaitr, Abu Daud dari Muhammad bin Al Mutawakkil Al
Asqalani, dan Ibnu Hibban dari jalurnya. Abu Daud, Al Hasan bin Ali
Al Khallal dan At-Tirmidzi menarnbahkan dari Al Hasan bin Ali, An-
Nasa'i dan Ibnu A1 Jarud dari Muhammad Adz-Dzuhali. An-Nasa'i,

Muhammad bin Rafi', Nuh bin Habib, Al Ismaili dan Ad-Daraquthni

menarnbahkan dari jalur Ahmad bin Manshur Ar-Ramadi. Al Ismaili
menanrbalrkan beberapa orang yang menyelisihi Matrmud, di antara

mereka ada yang tidak menyebutkan tambahan dan ada juga yang

menyatakan penafiannya
.i, ? . .4b d,-bt |qflj, * g- ii,i ,ii,y- li (yunus dan lbnu

Juraij dari Az-Zuhri tidak menyebutkan, "Lalu menyalatkannya.')

Riwayat Yunus diriwayatkan secara maushul oleh Imam Bukfiari
sebagaimana yang telah dikemukakan pada bab "Merajam Muhshan",

dengan redaksi, ?tli iii o* 1t; Fr rU (Beliau kemudian

memerintahkan, lalu dia pun dirajam, karena dia telah menikah).

Sedangkan riwayat Ibnu Juraij diriwayatkan secara maushul oleh

Muslim yang disertai dengan riwayat Ma'mar nilnun tidak

mengemukakan redaksinya. Ishaq, gurunya Muslim, dalarn krtab Al
Musnad, dan Abu Nu'aim me,ngemukakannya dari jalurnya namun

tidak menyebutkan redaksi, {" &j (Lalu menyalatkannya).

* 
",tt,'i 

,p .i;;6,1:,j6 sr ?1 d- ,fib M 'i' ,i; 'i{'#
I ,iLj 9fi (AbuAbdiltah ditanya, "fRedal<siJ lalu menyalatkannya,
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shahih atau tidak?" Dia menjawab, "Diriwayatkan oleh Ma'matr.',
Dia ditanya juga, "Apa diriwayatkanjuga oleh selain Ma'mar?', Dia
menjawab, "Tidak.'). Redaksi ini terdapat dalam riwayat Al
Mustamli saja dari Al Farabri. Abu Abdullatr di sini adaratr rmam
Bukfiari. Dia disanggah karena menyatakan bahwa Ma,mar
meriwayatkan tambahan ini, padahal yang meriwayatkannya sendirian
adalah Mahmud bin Ghailan dari Abdurrazzaq. Namun banyak hafizh
(penghafal hadits) yang menyelisihiny4 dan mereka menyatakan
bahwa beliau tidak menyalatkannya. Tapi menurut saya, riwayat
Mahmud yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dikuatkan oleh
beberapa hadits penguat, karena Ab&xrazzaqjuga meriw ayatkawrya
dalam Ystab As-Sunan karya Abu Qunah, dari jalur tainnya, dari Abu
umamah bin sahal bin Hunaif mengenai kisah Ma'iz, dia berkata:,,;e rri-t :16 ;t'u os fii ,jd .r ,jd W ,# ,!t Sp, u-,J,*

,u.Jl,: Fi *?ot * lt J:y:) *, "lt; 
.eG (Latu dikatatran,

"Wahai Rasulullah, apakah engkau akan menyalatkannya?" Beliau
menjawab, "Tidak." Keesokannya hari, beliau bersabda,
"shalatlrnnlah sahabat kalian itu." Lalu Rasulullah sAW dan orang-
orang pun menyalatkannya).

Hadits ini menggabungkan perbedaan tersebut, sehingga
riwayat yang menafikan pengertian bahwa beliau tidak
menyalatkannya pada hari dirajam, sementara riwayat yang
menetapkannya diartikan bahwa Nabi SAW menyalatkannya pada
hari kedua. Demikian caxa mengompromikannya sebagaimana riwayat
yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari Buraidah, 4b i|t .p olr'cti
* si(.ujrt ob 16- d: yt; ,)'iifuur';t-i'&, @ot*o Nabi SAW tidak

memerintahkan untuk menyalatkan Ma'iz dan tidak pula melarang
menyalatkannya). hi juga diperkuat oleh hadits yang diriwayatkan
oleh Muslim dari hadits Imran bin Hushain mengenai kisah wanita
dari suku Juhainah yang berzina lalu dirajam, pi # io' .p ,prbt
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'9,-'.'4 l'tl U.V U :Jui toJ: Wt W 42ff ,';A'i'$,* oU

W,j'fi (Aahwa Nabi SAW menyalatkannya, lalu (Imar bertanya

lr.epada beliau, "Apakah engknu menyalatkannya padahal dia telah

benina? " Beliau menjawab, "Dia telah bertaubat dengan taubat

yang bila dibagikan kepada tujuh puluh orang, pasti akan menculatpi

mereka.').

Al Mundziri menceritakan pendapat yang mengartikan batrwa

shalat tersebut adalah doa, kemudian dia berkata, "Kisah tentang

perempuan dari suku Juhainah menunjukkan lemahnya pemaknaan

ini. Demikian juga jawaban An-Nawawi, karena'dia mengatakan,

'sesungguhnya itu pemaknaan yang rusak, karena penakwilannya

tidak diaratrkan ke sana kecuali dalam keadaan terpaksa, sedangkan di

sini tidak ada unsur keterpaksaan untuk diartikan demikian (sebagai

doa)'."

Ibnu Al Arabi berkata, "Tidak diriwayatkan secara pasti bahwa

Nabi SAW menyalatkan Ma'iz. Orang yang menyatakan bahwabeliau

tidak menyalatkan perempuan dari suku Ghamid, karena perempuan

itu telah mengetahui hukumannya, sedangkat Ma'iz datang untuk

menanyakan. Jawaban ini sangat tidak tepat. Ada juga yang

mengatakan, bahwa beliau membunuhnya lantaran marah karena

Allah, sedangkan shalafirya itu karena mengasihinya. Jawaban ini

saling menafikan, dan ini jawaban yang tidak benar."

Dia berkata, "Kasih sayang itu tetap pada tempatnya, dan

jawaban yang tepat, bahwa imam tidak menyalatkan orang yang

dikenai had sebagarperingatan bagr yang lainnya."

Saya (Ibnu Hajar) katakan; yang lebih tepat, karena beliau

menyalatkannya maka sudah ada faktor lain yang membuafirya tidak

lagi memerlukan peringatan. Perbedaan sikap beliau (dalam

menyalatkan dan tidaknya) tergantung dengan kondisi masing-masing

orangnya. Para ulama berbeda pendapat mengenai masalah ini, Malik

berkata, "Imam memerintahkan untuk merajam dan tidak merajamnya
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sendiri dan tidak menghentikannya sampai si terhukum meninggal.

Lalu (setelah si terhukum meninggal) imam membiarkan untuk diurusi

oleh keluarganya, dimandikan dan dishalatkan, namun imam sendiri

tidak menyalatkannya sebagai peringatan keras bagi para pelaku

maksiat bila mereka mengetahui bahwa si pelaku itu tidak termasuk

yang dishalatkan oleh imam. Hal ini agar orang-orang tidak berani

melakukan hal yang serupa."

Menurut sebagian ulama Maliki, imam boleh menyalatkannya.

Demikian juga yang dikatakan jumhur, dan pendapat yang dikenal

dari Malik, bahwa dia memaknrtrkan imam dan orang-orang yang

terpandang untuk menyalatkan orang yang dirajam. kti juga

merupakan pendapat Ahmad, sementara pendapat Asy-Syaf i tidak

memakruhkannya, dan ini juga merupakan pendapat jumhur.

Diriwayatkan dari Az-Z\hi, bahwa orang yang dirajam dan orang

yang bunuh diri tidak dishalatkan. Diriwayatkan dari Qatadah, bahwa

anak yang dilahirkan karena zina tidak dishalatkan. Sementara Iyadh

menyatakan secara mutlak, dia berkata, "Tidak ada perbedaan

pendapat di kalangan ulama tentang menyalatkan para pelaku

kefasikan, para pelaku kemaksiatan dan orang-orang yang meninggal
karena dihukum, walaupun sebagian mereka memaknrhkan orang-

orang yang utama (untuk menyalatkannya) kecuali pendapat Abu
Hanifah mengenai orang-orang yang memerangi. Pendapat Al Hasan

mengenai perempuan yang meninggal karena nifas zin4 serta

pendapat Az-Z'thr^ dan Qatadah. Hadits tentang masalah ini pada

kisatr perempwm dari suku Ghamid adalah dalil bagi jumhur."
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26. Orangyang Melakukan Suatu Dosa selain Pelanggaran Had,
Lalu Dia Memberitahu Imam, Maka Tidak Ada Hukuman

baginya setelah Bertaubat Bila Dia Datang untuk Meminta Fatwa

'Jt,g; 
u.t ,lu: .*; ;abt J2 Ut pqp ,i$'',Su

*) . p:t'ew *'4G:- I :,ttta,t G ee €$'4E
*t*?" & /t'f ::,* €j r o*L,Jj f

Atha' berkata, "Nabi SAW tidak menghukumnya."

Ibnu Juraij berkat4 "Beliau tidak menghukum orang yang

menyetubuhi istrinya di siang hari bulan Ramadhan."

Umar tidak menghukum si pemburu kijang. Mengenai ini ada

juga riwayat dari Abu Utsman, dari Ibnu Mas'ud, dari Nabi SAW.

ibv cot1i, €. g!;ur& )L.) "o!r,^* \t,*,

"h,Ju.v 

,iti 9^3:):t;"F ,Ju; ,*r;rt?rt * Ot J',;:,

'ryrl* *A'iu'v :Jti rib ?V W
682t.Dari Abu Hurairah RA, bahwa r*r*, laki-laki pemah

menggauli isterinya di (siang) bulan Ramadhan, lalu dia meminta

fatwa kepada Rasulullah SAW, maka beliau bertanya, "Apa engknu

bisa mendapatknn seorang budak?" Dia menjawab, "Tidak." Beliau

bertanya lagr, "Apa englau mampu berpuasa dua bulan?" Dia
menjawab, "Tidak." Beliau bertanya lagi, "Kalau begttu, berilah

malrnn kepada enam puluh orang miskin."

i.c,t 1, .
o-/-P Gl ,f
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iJL..; qilt G&j*\t *Ut,p, J:zlu.G;,e
,'o-S Jss .o{' ', e ,l)}v|*t,iu fJr! '"i ,iG .i?t
iJt:r t:.,4',i'r['o*tM:, ,:r-ti .iA n* c :JG .',i1r2i

* ?'t e* U, jy-'; tl sr\f 11 :;ptlt * ,Su- ;a"
.y. U:t;i r.u .ii 

'ju .ri 
tl a ,Ju; rb;-.st ;i :,Sw ,*,

.i:jEr ,Jv .i& #\,'6 t,t e"f J, ,itt
.'$il'*r;l ,l';,;l s\<ti d,qt:"ir -r-i, 'itjc

6822. Dari Aisyah, bahwa seorang laki-laki datang kepada

Nabi SAW di masjid. Laki-laki itu berkat4 *dlu telah binasa." Beliau
bertanya, "Memangnya kenapa?" Dia menjawab, "Aku menggauli
istriku di (siang) bulan Ramadhan." Beliau bersabda kepadanya,

"Bersedeknhlah." Dia berkata, "Aku tidak punya apa-apa." Lalu dia
duduk, kemudian seseorang mendatangi beliau sarnbil menuntun

keledai yang membawa makanan 
-Abdurrahman 

berkata, "Aku tidak
tahu, apa i1u."- kepada Nabi SAW, lalu beliau bersabd4 "Mana
orang yang binasa tadi?" Orang itu berkata" "Ini aku." Beliau
bersabda, "Ambillah ini, lalu sedekahkanlah." Orang itu berkata,
"Kepada orang yang lebih membutuhkan daripada aku? Keluargaku
tidak mempunyai makanan!" Beliau pun bersabda, "Makanlah
makanan itu."

Abu Abdullatr berkata,'Tladits pertama lebih jelas, yaitu sabda

beliau, 'Berilah malan kepada lceluargamu'."

Keteranpan Hadits:

(Bab orang yang melalatlcan suatu dosa selain pelanggaran

had, lalu dia memberitahu imam, maka tidak ada hulruman baginya
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setelah bertaubat bila dia datang untuk meminta fatwa). Demikian

redaksi yang disebutkan oleh mayoritas periwayat, ,bk'.J, dari kata

ld*fi (permintaan fatwa). Ini dikuatkan oleh redaksi di dalam hadits

bab ini, | -"j i;;fu ,kfu Jy: jk"6 Qatu dia meminta fatwa

lrepada Rasulullah SAn.Dalam riwayat Al Kasyrnihani disebutkan

dengan redaksi, qt'-',,-', (Meminta totong). Batasan kriteria dengan

"selain pelanggaran had" mengindikasikan bahwa jika seseorang

harus dikenakan sanksi had maka dia tetap harus dihukum walaupun

telah bertaubat. Perbedaan pendapat me,ngenai ini telah dipaparkan di
awal pembahasan tentang hudud. Sedangkan pembatasan kriteria yang

terakhir tidak ada konotasinyq bahkan yang tampak bahwa itu
disebutkan untuk menunjukkan taubatnya.

Ft e;tohr k t-,3r 'a,,..ll.6ii ,;w S,61Nati sAWtidak

menghulatmnya). Maksudnya, orang yang memberitahu beliau batrwa

dia telah melakukan kemaksiatan tanpa menjelaskan keuraksiatanny4
lalu orang itu shalat bersama beliau, ke,rnudian beliau menrberitahunya

bahwa shalatrnya itu telatr menghapuskan dosanya.

oq G ev S+lr Uui rt ,{* iit ,58.. (Ibnu Juraij bertrnta,

"Beliau tidak menghulatm orang yang menyetubuhi istrinya di siang

hari Ramadhan. ') Penjelasamya telah dipaparkan pada pembahasan

tentang puasa, dan tidak ada satu pun jalur periwayatannya yang

menyebutkan bahwa beliau menghukumnya.

,;Ltr 1*t:" fr 1-j26i-'dt (U^o, tidak menghulatm si pemburu

kijang). Tampalary4 dia ingin menjelaskan riwayat yang disebutkan

oleh Malik secara munqathi' dan diriwayatkan secara maushul Sa'id
bin Manshur dengan sanad yang shahift dari Qabishah bin Jabir, dia

berkata, ,:fr6Akg* fii .i:rqi frrVj rP ;gi,r* u*;
'J'fr 6 

)iJ- I qilt';l'ttt :i:fr , fr. {i 6ti e?'i. f'},'* JLi
hr i6 siSjr ii;r,7;sr e #,W ,iui ,gjlnu.-dy ,f,6 rpJa &
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'# (t *p'i.f,jt'l; ri s,tilQ Sv rii *rSs ,;a 1r"tua t*^t
berangkat haji, tampak olehtru seekor kijang, lalu aleu melemparnya

dengan batu hingga mati. Setelah knmi sampai di Makkah, kami

bertanya lrepada Umar, kemudian dia bertanya lcepada Abdurrahman

bin Auf, lalu keduanya menetapkan bahwa penggantinya adalah

lrambing betina. Afu kemudian berknta, "Sesungguhnya Amirul
Mulcrninin tidak mengetahui apa yang dikatakannya sehingga dia

bertanya kepada orang lain." Setelah itu dia memukulnya dengan

cambuk, lalu berkata, "Apakah engkau membunuh binatang buruan di
tanah suci dan mementahkan keputusan? Allah Ta'ala telah

berfirman, 'Menurut putusan dua orang yang adil di antara kamu'.

Ini adalah Abdurrahman bin Auf,, dan alat Umar.')

Redaksi ini tidak bertentangan dengan penafian yang terdapat

dalam judulnya, sedangkan alasan Umar memukulnya dengan cambuk

karena dia mencela keputusan. Seandainya bukan karena itu, tentu

diterapkan hukuman karena perbuatannya tersebut.

):iU grtti|;b C.t,f *j (Mengenai ini ada juga riwayat

dari Abu Utsman, dari lbnu Mas'ud). Maksudnya, tentang makna

hukum yang disebutkan pada judul ini, yaitu hadits yang diriwayatkan

dari Abu Utsman dari Ibnu Mas'ud. Al Kasymihani menarnbahkan

redaksi, $ lSepertt itu).Ini adalah tambahan yang tidak dibutuhkan,

karena zhahimya menunjukkan bahwa Nabi SAW tidak menghukum

si pelempar kijang. Dalam sebagian naskah disebutkan, {ti,U gri *
(Dari Abu Mas'ud), iri keliru, yang benar adalah, {ti,ri ,t'\ tn""
Mas'ud). Redaksi ini diriwayatkan secara maushul oleh Imam Bukhari

di awal pembahasan tentang shalat pada bab "Shalat adalah Kafarat"
dari riwayat Sulaiman At-Taimi dari Abu Utsman yang permulaannya,

C\ :d,;t ,[:pl| *') # Xl' ,p C, ,;b ,{.s iiily,y qtbi \*i'oi
trru#r j:*;l'Ut (Bahwa seorang taki-laki mencium seorang wanita,

Ialu dia mendatangi Nabi SAt{ kemudian memberitahulmnnya, maka
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turunlah ayat, "Dan dirikanlah shalat itu pada kedua tepi siang fpa4t
dan petangJ.")

Saya telah mengemukakan penjelasannya dalam tafsir surah

Huud. Yang benar tentang nirma laki-laki tersebut adalah Abu Al Yusr

Ka'ab bin Amr Al Anshari, dan bahwa hal serupa pun dialami oleh

sejumlah orang selainnya. Penjelasan tentang hadits Abu Hurairah

telah dipaparkan pada pembahasan tentang puasa.

Dalam hadits Aisyah (hadits berikutnya) disebutkan, i;t ;t
;a3r e *3 *vh, ,* ,4, (Seorang labi-taki datang kepada Nabi

SAW di masjid). Dalam riwayat Ibnu Wahab disebutkan tambahan

redaksi, OWt Q,(Paaa bulan Ramadhan).

*i*y iJul (taA-hki itu berknta, "Alat telah binasa.') Dalam

riwayat Ibnu Wahab, redaksi ini diulang.

fgli ; + :)ri lBettau bertanya,"Memangnya kenapa?") Dalam

riwayat Ibnu Wahab disebutkan dengan redaksi, 9?J',* iit:; 1tat"

b eliau m en any akan p erihalny a).
l.

*n-s q.tje 6 :Jt! (Dia berkata, "Alflt tidakpunya apa-apa.")

Dalam riwayat Ibnu Wahab disebutkan, 'yili 6:tio;,,J. 6 ,l' A 6-:Jtii

t1b (Maka dia berkata, "Wahai Nabiyullah, alat tidak mempunyai

sesuatu dan tidak mampu mendapatknnnya.")

lr;-;1 'ojr6,|iei (Lalu dia duduk, kemudian seseorang

mendatangi beliau). Dalam riwayat Ibnu Wahab disebutkan, :Jr i

,*:,yiu; ,*'$qi ,LiJ .',-f.+y (Betiau bertrnta, "Duduktah."

Malra dia pun duduk. Ketika dia dalam kondisi seperti itu, datanglah

seorang labi-laki).

Abdurrahman mengatakan-).
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meriwayatkan hadits ini.

'ti J $)'st, '. (Alat tidak tahu, apa itu). Im perkataan

Abdurratrman. Dalam riwayat A1 Kasymihani disebutkan dengan

redaksi, .1t-i, tanpa huruf/al dan ini juga tidak dicantumkan dalam

riwayat Al-Laits. Sementara dalam riwayat Al Ismaili disebutkan,

?t-i, W 9'6? (Dua arak [wadahJ malcanan),dan dia berkata, "Abu

Shalih mengatakan dari Al-Laits, 'Satu arak'." Demikian juga yang

dikatakan oleh Abdul Wahhab Ats-Tsaqafi dan Yazid bin Harun dan

Yahya bin Sa'id.

A1 Ismaili berkata, "I-afazh 0'6? $dakterpelihara."

{o;L$ J--f lUana orang yang binasa tadi?)Dalam riwayat

Ibnu Watrab disebutkan tarrrbatran redaksi, Vii (Tadi).

,j e;f sJb (Kepada orang yang lebih membutuhkan

daripada alat?) Ini adalah redaksi tanya dengan membuang partikel

tanya. Dalam riwayat Ibnu Wahab disebutkan dengan redaksi, -f-&1,
artinya apakah kepada orang selain kami?

?6b #1.t; (Keluargalu tidak mempunyai makanan). Dalam

riwayat Ibnu Wahb disebutkan,i'; t ,.i 6 ,L.t 61 (Sesungguhnya

kami lrelaparan. Kami tidak mempunyai apa-apa).
!) z z

tiJ5li : )Li (B eliau pun berkata, " Malcanlah.") Dalam riwayat

Ibnu Watrab disebutkan dengan redaksi, 6:t-jsi:lLi (Beliau pun

berlrata, "Kalau begitu, makanlah.') Penjelasannya telah dipaparkan
pada pembahasan tentang puasa.



21.Bila Seseorang Mengaku Telah Melanggar Namun Tidak
Menjelaskan, Apakah Imam Harus Menutupinya?

*ht *; rit+'u?:Jvatr drly i,,J|f
',/' 4G dil6'.*14 ,l' J';) l:Jta S:,r;it;;';;',

hr J* d, { ji ,i:ybst 
"#r:Ju 

.^o tqli,ie
,ylSt #t;G ,ll,Lsr e:, ,lLbt ,* Ut ,;o 6 .*, *t
'$'$,i6 .i,r .:t5 'e'CG ,f* i*i j1 ,.lr J?; t:- :Jui

.'!:r; :)v'j't .'aiiU *b }i,r JV,iG .4 :Jv\Gt')?
6823. Dari Anas bin Malik *., Ur" berkata, "Ketika aku

sedang bersama Nabi SAW, seorang laki-laki mendatangi beliau lalu
berkata, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah melalnrkan suatu

pelanggaran, maka laksanakanlah hukumannya terhadapku'. Beliau
tidak menanyakan pelanggaran tersebut kepadanya. Kemudian ketika

tiba waktu shalat, orang itu shalat bersama Nabi SAW. Seusai Nabi
SAW melaksanakan shalat, laki-laki itu berdiri lalu menghampiri

beliau dan berkata, 'Wahai Rasulullah, aku telatr melakukan suatu

pelanggaran, maka tegakkanlah (hukum) Al Qur'an terhadapku'.

Beliau bertany4 'Bukankah englcau tadi shalat bersama kami?' Dia
menjawab, 'Ya'. Beliau bersabda, 'Sesungguhnya Allah telah

mengampuni dosamu 
-atau 

beliau bers abd4 pelangga76nv11l'-."

Keteransatr lladits:

(Bab bila seseorang mengalu telah melanggar namun tidak
menjelaslran, apakah imam harus menutupinya?) Pada bab

sebelumnya telah disebutkan hadits Abu Umamah mengenai hal ini,
dan ifu tennasuk makna ini.
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',r-b 4b fri 
"*t ;l,Su6"h: ,ei 6"orong laki-laki

mendatangi beliau lalu berkata, "Sesungguhnya alcu telah melahtkan

suatu pelanggaran, maka lalcsanakanlah hulatmannya terhadaplat')

Saya belum menemukan namanya, tapi orang yang menyamakan

kisah ini dengan yang terdapat dalam hadits Ibnu Mas'ud, tidak tepat

karena kedua kisah itu memang berbeda. Berdasarkan anggapan

berbedanya kedua kisah itu, Imam Bukhari mengemukakan pada

kedua judul ini, lalu mengartikan yang pertama sebagai orang yang

mengakui suatu dosa yang bukan had, karena dinyatakan dalam

redaksinya , t4ir|t'f 6 t (Hanya saja alat tidak menyetubuhinya).

Sementara riwayat kedua diartikan sebagai perbuatan dosa yang

mengharuskan had berdasarkan pernyataan laki-laki tersebut. Orang

yang menganggap bahwa kedua kisah itu sama mengatakan, bahwa

kemungkinan laki-laki tersebut mengira bahwa yang bukan had itu
adalah had, atau dia menganggap besarnya dosa yang telah

dilalrukannya sehingga dia menduga perlu dilaksanakan had

terhadapnya. Hadits Anas ini memiliki hadits penguat lainny4 yaitu

dari riwayat AI Auza'i, dari Syaddad Abu Ammar, dari Wa'ilatr.

Ue'JlX- li @"tiru tidak menanyakan pelanggaran tersebut).

Maksudnya, beliau tidak meminta penjelasan tentang hal itu. Dalam

hadits Abu Umamah yang diriwayatkan oleh Muslim disebutkan,

tV-'j'r:b e!*"i (Beliau mendiamkannya, lalu dia tcembati).

iitblt g'.,:z-;j (Kemudian ketilu tiba walctu shalat). Dalam

hadits Abu Umamah disebutkan, 'c,,;$ll (Dan iqamah

dilamandangkan).

t-fr,'4-b3Jlijll (Butranknh engkau tadi shalat bersama

knmi?). Dalam hadits Abu Umamatr disebutk an, ';s-2'*? * 'g!,t

'€r ;Ju s6>tLlr 6 oV P ,jrt .C.,d'6 {tbtr'd}6 olbf'q.
("Bukankah ketilm keluar dari rumahmu engkau telah berwudhu dan
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membagwkan wudhumu? " Dia menjawab, "Benar." Beliau bertanya

lagt, "Kemudian engluu mengihtti shalat bersama kami?" Dia
menjawab, "Benar.')

'!L-r, jJ il at ?.i (Dosamu -atou beliau bersabda,

"Pelanggaranmu."-). Disebutkan dalarn riwayat Muslim dari Al
Hasan bin Ali Al Hulwani, dari Amr bin Ashim dengan sanad-ny4 i

"$ 
? Q4ttah telah mengampunimu). Dalam hadits Abu Umamatr ada

keraguan dalam redaksiny4 llb :J6 :t .|X;i U ? ti irr lf (Karena

sesungguhnya Allah telah mengampuni dosamu ---atau beliau

bers abda, " Pelanggaranmu. "-)
Para ulama berbeda pendapat mengenai hukum ini. secara

tekstual, judul yang dicantumkan Imam Bukhari mengindikasikan

batrwa orang yang mengakui suatu pelanggaran tanpa

menjelaskannya, maka imam tidak harus melaksanakan hukuman

terhadapnya bila dia bertaubat. Al Khaththabi mengartikan bahwa

mungkin Nabi SAW mengetatrui hal itu berdasarkan wahyu yang

datang kepadanya, yang melryatakan bahwa Allah telah mengampuni

orang tersebut, jika tidak tentu beliau meminta penjelasan tentang

pelanggaran tersebut dan melaksanakan hukumannya. A1 Khaththabi
juga mengatakan, bahwa di dalam hadits ini Nabi tidak membongkar

pelanggaran yang terjadi tetapi mencegahnya selama memungkinkan.

Ketika laki-laki tersebut tidak menjelaskan pelanggaran apa

yang dimaksudnya dan hanya meminta akan dilaksanakan hukuman

terhadapnya, maka mungkin saja dia hanya melakukan pelanggaran

kecil yang diduganya besar, namun Nabi S,A,W tidak menanyakan itu,
karena hukuman tidak dapat dilaksanakan hanya berdasarkan

perkiraan. Beliau tidak menanyakan (meminta penjelasan) tentang itu
karena bisa jadi hal itu termasuk kategori tindakan memata-matai

yang dilarang, atau mungkin karena beliau meriua lebih utama

menutupi dan memandang bahwa menghadapnya orang itu untuk
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meminta dilaksanakan had adalah bentuk penyesalan dan bertaubat

dari kesalahan. Para ulama menganjurkan unfuk menuntun orang yang

mengakui suatu pelanggaran yang mengharuskan had agar dia
menarik kembali pengakuannya, baik dengan ungkapan sindiran atau

pun dengan yang lebih jelas dari itu agar hukuman tidak dapat

dilaksanakan terhadapnya.

An-Nawawi dan beberapa periwayat menyatakan, bahwa dosa

yang telah dilalcukan laki-laki tersebut adalah dosa kecil. kri
berdasarkan bukti, dalam sisa hadits ini disebutkan, bahwa shalat

(yang dilalrukannya bersama Nabi SA!V) telatr menghapus dosa

tersebut. Hal ini karena shalat dapat menghapuskan dosa-dosa kecil,

dan inilah yang lebih banyak terjadi. Memang, kadang juga shalat

dapat menghapus dosa-dosa besar, seperti kasus orang yang banyak

melakukan shalat sunnah 
-misalnya-, 

di mana shalat-shalatnya ifu
layak menghapuskan banyak dosa kecil. Karena dia tidak mempunyai
dosa kecil atau hanya sedikit, sementara dia mempunyai satu dosa

besar 
-misalnya-, 

maka ifu bisa menghapuskannya, karena Allah
tidak menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat kebaikan.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, dalam iwayat Abu Bakar Al
Barzatji dari Muhammad bin Abdul malik Al Wasithi, dari Amr bin
Ashim dengan sanadhadits bab ini disebutkan dengan redaksi, Vt'oi
tat * it6, ,'q::uil ,1' lhs-,Jti6'{-$ *oh, ,k 4, ;1 lnahwa

seorang laki-laki datang menemui Nabi SAW lalu berknta, "Wahai

Rasulullah. Sesungguhnya alru telah berzina, makn laksanalmnlah

hulatman terhadapku.') Sebagian ulama mengartikan bahwa laki-laki
tersebut mengira perbuatan yang bukan zina sebagai zina, karena

itulah shalat yang dilaksanakannya itu menghapuskan dosanya. Ini
dijadikan sandaran oleh orang yang berpendapat, bahwa bila si pelaku

datang dalam keadaan bertaubat, maka hukuman pun gugur darinya.

Kemungkinan juga periwayat mengungkapkarurya dengan kata zina
berdasarkan ungkapan laki-laki tersebut, $-;'#t (Aht telah
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melanggar), lalu dia meriwayatkannya dengan makna yang

diduganya, sedangkan asalnya adalah yang terdapat dalam h,ttab Ash-

Shahih, seperti yang dise,pakati oleh para hafizh (penghafal hadits)

dari Amr bin Ashim dengan sanad-nyatersebut.

Mungkin juga itu dikhususkan untuk hukuman tersebut, karena

Nabi SAW mengabarkan bahwa Allah telah menghapuskan

hukumannya dengan shalatny4 dan hal ini hanya dapat diketahui dari

wfryu, sehingga hukumnya tidak berlaku untuk orang lain kecuali

orang yang diketahui persis seperti itu, namun ilmu tentang ini telah

berputus dengan terputusnya wahyu setelatr ketiadaan Nabi SAW.

Penulis l<Ltab Al Huda berpedoman dengan zhahimp, dia

berkata, 'oAda tiga padangan ulama mengenai hadits Abu Umamah

seperti yang telah disebutkan tadi, yaitu:

1. Hukuman tidak harus dilaksanakan kecuali setelah dipastikan

dan terus menerusnya pengakuan yang dinyatakan oleh si

pelaku.

2. Itu hanya dil*rususkan bagi laki-laki yang tersebut di dalam

kisah ini.

3. Hukuman itu bisa digugurkan dengan taubat."

Dia berkata, "Ini adalah pandangan yang paling be,nar. Ini juga

diperkuat dengan argumen bahwa kebaikan yang dilakukannya,

berupa pengakuan adalah bentuk ruma takufirya terhadap Allah

sehingga dia bisa menghapuskan kesalahan yang telah diperbuahy4

sebab hikmah hukuman adalatl membuat jera si pelaku agar tidak

mengulangi, sementara sikapnya itu menunjutkan kejeraannya

sehingga sanksi layak tidak diberikan kepada dirinya. Wallahu a'lam."
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28. Bolehkah Imam Mengatakan kepada Orang yang Mengaku

@erzina), 
*Mungkin engkau hanya Menyentuh atau

Merebenya?D

j:" 1, *y.'i.bc ,f $:Sut:-it?nr *at,t6 i; *
rj y 'jui r,. . ..4

.ot^*1. yl

'c&i diG ,:rni;ab,
Y- t(;-<f ,jG .j"r J),

6824. Dari Ibnu Abbas RA, dia berkat4 'I(etika Ma'iz bin

Malik datang kepada Nabi SAW, beliau bertanya kepadanyq

'Mungkin engkau hanya mencium, atau meraba, atau

memandangi(nya)?' Dia menjawab,'Tidak wahai Rasulullah'. Beliau

bertanya lagr, 'Engknu telah menyetubuhinya?' -beliau 
tidak

mengungkapkan dengan kata sindiran- Dia menjawab, 'Ya'. Maka

pada saat itulah beliau memerintahkan agar dia dirajam."

Keterangan lladits:

(Bab bolehknh imam mengatakan kepada orang yang mengalan

[berzinaJ, "Mungkin engkau hanya menyentuh atau merabanya? ")

Judul ini terkait dengan bolehnya imam menuntun orang yang

mengaku melakukan pelanggaran agar mengemukakan apa yang dapat

mencegahnya. Sebagian orang mengkhususkan kondisi itu bagi orang

yang diduga keliru atau tidak mengerti.

4* f) f (Dari lbnu Abbas). Musa tidak menyebutkan ini

dalam riwayabrya, tapi dia mengemukakannya secara mursal, dan itu

diisyaratkan oleh Abu Daud. Imam Bukhari tidak menganggap illat
ini, karena Wahab bin Jarir meriwayatkannya secara maushul, dan dia

mengabarkan dengan hadits ayahnya dari yang lain. Selain itu, juga

karena dia tidak berada di bawah Musa dalam segi hafalan. Asal

'*:':l cr'*'tf'ds
U;+,io-&
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hadits ini dikenal dari Ibnu Abbas, karena Ahmad dan Abu Daud

meriwayatkannya dari riwayat Khalid AlHadzdza', dari Ilffimah, dari

Ibnu Abbas, dan Muslim meriwayatkannya dari jalur lainnya, dari

Sa'idbin Jubair, dari Ibnu Abbas.

uJ- l, ii. y6 ,srt {J (Ketika Ma'iz bin Matik datang). Dalam

riwayat Khalid NHadzadza' disebutkan , ht ,b 4, 6 9.6'i.'y6b1
,rji6 t3i it$il ,it'iJ?-i ,()tr *b ttbii ,Ye',"?b ,t:'r,;tiui {{i *b
",tU.*; ,# (Bahwa Ma'iz bin Malik datang lcepada Nabi SAW, lalu

mengatakan bahwa dia telah beruina, namun beliau berpaling

darinya. Dia kemudian mengulangi [pengalannnyal itu kepada beliau

beberapa kali, maka beliau pun bertanya kepada kaumnya, "Apakah

dia gila? " Mereka menjawab, "Dia baik-baik saia.') Sanad hadits ini
sesuai dengan kriteria Imam Bukhari. Ath-Thabarani menyebutkan

dalam h,rtab Al Ausath, bahwa Yazid bin Zurai' hanya sendirian

meriwayatkannya dari Khalid AlHadzdza' .

;'-t5 lii |J lLi (Beliau bertanya kepadanya,"Mungkin

englrau hanya menciumnya). Objek penderita dalam redaksi ini tidak

disebutkan karena sudah diketahui, yaitu wanita tersebut.

'a:* 
11 plnu merabanya). Maksudnya dengan mata, atau

tanganmu, yaitu menunjuk. Atau yang dimaksud dengan 'o'fi adalah

merasakan dengan tangan, atau me,nempatkan pada anggota fubuh

orang lain. Itulah makna yang diisyaratkan oleh redaksi, 'd (engkau

menyentuh) sebagai ganti, 'o:Fi (engkau meraba). Dalam riwayat

Yazid bin Harun dari Jarir bin Hazim png diriwayatkan oleh Al
Ismaili disebutkan dengan redaksi,|* il'c)$.:l-ii (Mungkin

engkau hanya mencium atau menyentuhnya).

'o'Ji'31 gtau memandanginya). Maksudnya, apa saja yang

engkau lakukan dari ketiga hal tersebut masuk dalam kategori zina.Ini
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menunjuk kepada hadits lainnya yang diriwayatkan dalam lstab Ash-

Shahihain dari hadits Abu Hurairah ,'fht rhriy gl d, (Mata berzina,

dan zinanya adalah pandangan). Pada sebagian jalur periwayatannya

disebutkan lisan, tangan, kaki dan telinga. Abu Daud menambahkan

mulut dalam riwayatnya, kemudian semuanya menyebutkan, t-Jjlri
f-.,ik-'11''lj.;'Olr2.-J- (Dan kemaluan membenarkan itu atau

mendustaknnnya). Sementara dalam riw3Vat At-T1mrqzi dan lainnya

dari Abu Musa Al Asy'ari disebutkan, 4\ C;i F (Setiap mata

berzina).

43-.( (Engtrnu telah menyetubuhinya?) # 1 (Betiau tidak

mengungkapknn dengan kata sindiran). Maksudny4 beliau

mengungkapkan dengan kalimat tersebut dan tidak menggantinya

dengan redaksi lainnya. Dalam riwayat Khalid disebutkan dengan

redaksi, 4|Ji1 (Apakah engkau melalaian dengannya?)

Tampaknya, terkesan seakan-akan ungkapan kiasan ini terlontar

darinya (Khalid) atau gurunya, karena dalam riwayat hadits bab ini
dinyatakan bahwa beliau tidak mengungkapannya dengan kata kiasan.

Hadits Abu Hwairah tadi mengisyaratkan bahwa Abu Daud

meriwayatkarulya dalam bab "Orang Gila tidak Dirajam" dengan

tambahan redaksi ini.

*t:;l ''lj; e; (Maka pada saat itulah beliau

memerintahkan agar dia diraj a.m). Khalid Al.Hadzdza' menambahkan

dalam riwayatnya, * ,|*"-l:t €j yr'spiu (Maka dia pun dibawa,

lalu dirajam, dan beliau tidak menyalatkannya).
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29. Pertanyaan Imam kepada Orang yang Mengaku Berzina,

"APakah engkau sudah menikah?'

bt * iitt Jt-, J ,Jv r;:) 6if ,:i.,{' ,r!t #t i, *
jy.,!t Jh t1-:i$t ,;^zir G;t r'6t'a ,tr., *:t P

-%,:i 
' ,yah, *Ut'e'i'Lt-*r-;- *;)

,rlJs .,rbC ,i' J?, c- zJu" q;;f elt *)',A.
tS .,e'eli nlt *t {'bt * ,}t *3"',Air;; .A

:JGr,{.,;aht *UtiG> '>t'>ta1t"€ri * ,PV
J':-.,, t:- e :JG g'.'z.;i :Jw .at Jj., I v ,iti tL'; *j

.i:n*;u 1; tira;t,i,i .n'

6825.Dari Ibnu Al Musayyab dan Abu Salamah, bahwa Abu

Hurairah berkat4 "seorang laki-laki me,ndatangi Rasulullah SAW saat

beliau sedang di masjid. Laki-laki itu ke'mudian berseru kepada beliau,
.wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah berzina'. 

-maksudnya
adalatr dirinya- Namun Nabi SAW berpaling darinya. Laki-laki itu

kemudian menghampiri arah sisi wajah yang beliau dipalingkan ke

arah itu, lalu berkata, 'wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah

berzina'. Namun beliau berpaling lagi. Iaki-laki itu lalu menghampiri

arah wajah Nabi SAW yang beliau berpaling padanya. Setelah orang

itu bersaksi empat kali atas drioya Nabi sAw memanggilny4 lalu

bertanya, 'Apakah engkau gila?' dia menjawab, 'Tidak, wahai

Rasulullatr'. Beliau bertanya lagq,'Apakah engkau sudah meniknh?'

Dia menjawab, ,Sudah, wahai Rasulullatr'. Beliau bersabda, 'Bawalah

dia lalu rajamlah'."
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,:o-,^-:)'0U'.:K lv fre V'; €?i ,7W iy.t ,SG

;;-;r-krii ,_? ,:#ire t iriit 6i ,,;Au.ia,;
t 

,r^ , .i
.olr.-* j

6826. Ibnu Syihab berkata: Orang yang mendengar Jabir
mengabarkan kepadaku, dia berkat4 "Ketika itu aku termasuk orang

yang merajarnnya, lalu kami merajamnya di mushalla. Ketika dia

merasakan sakitrya lemparan batu, dia kabru, hingga kami

menangkapnya di Harah, lalu karni merajamnya (di sana)."

Keteranqan lladits:

(Bab pertanyaan imam kepada orang yang mengalat berzina,
"Apakah engkau sudah meniknh?') Maksudnya, apakatr engkau

sudah menikah, dan berduaan dengannya serta menggaulinya?

/gt'rH ,Et) (Seorang laki-laki di antara orang-orang).

Maksudnya, bukan orang yang terpandang dan masyhur di kalangan

mereka.

t, '-, I-iLii'-r-ji- '*1: (Atat telah berzina 
-maksudnya 

adalah'i

dirinya-). Maksudnya, dia tidak datang untuk meminta fatrva

mengenai dirinya atau pun orang lain, akan tetapi dia datang untuk
memberi pengakuan zina agar hukum syariat yang telatr ditetapkan

diberlalrukan pada dirinya.

Pelajaran yang terkandung dalam hadits ini telah disebutkan

pada bab "Orang Gila tidak Dirajam".

Ibnu At-Tin berkata, "Disyariatkannya menanyakan hal itu
kepada orang yang mengaku berzina apabila tidak mengetatrui bahwa

orang tersebut telah menikah dengan pemikahan yang shahih dm
telah menggauli isterinya. Apabila memang telatr diketahui, maka

tidak perlu menanyakan hal itu."
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Kemudian dia mengemukakan rinciannya dari para ulama

madzhab Maliki, mengenai orang yang diketahui telah menikah dan

tidak diketahui pernyataan bahwa dia telah menggauli isterinya. Ada

yang mengatakan, bahwa orang yang telatr berduaan dengan isterinya

satu malam maka pengingkarannya tidak diterima (yakni

pengingkaran bahwa dia belum menggaulinya). Ada juga yang

mengatakan lebih dari itu (lebih dari satu malam). Lalu, apakah dia

dikenai sanksi orang yang telah menikah atau sebagai orang yang

belum menikah? Yang kedua (sebagai orang yang belum menikah)

lebih kuat. Demikian juga bila suami mengaku telah menggauli, lalu

berkata, "sebenarnya aku mengaku demikian agar bisa merujuk," atau

bila si wanita mengaku telah digauli suaminya lalu berkata,

"sebenamya aku mengaku itu agtr mendapat mahar secara

sempuma," maka masing-masing dari keduanya dikenai hukuman

sebagai orang yang belum menikah.

Menurut ulama lainnya, hukuman tidak dilaksanakan. Ath-

Thahawi menukil dari para sahabat mereka, bahwa orang yang

mengatakan kepada orang lain, "Wahai pezifia." Lalu dia

membenarkannya, maka orang yang mengatakan itu dikenakan

hukuman sedangkan yang membenarkannya tidak.

Zufar berkata, "Yang membenarkannya juga dikenai sanksi."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, ini adalatr pendapat jumhur. Ath-

Thahawi menguatkan pendapat Ztfar dan berdalil dengan hadits bab

ini, dan bahwa Nabi SAW mengatakan kepada Ma'iz, |*, \FfJ.6'r*i
e*l .7 i,lti t*:|!fi l"Apakah benar berita yang sampai kepadalat

mengenaimu, bahwa engl<au telah berzina? " Dia menjawab,

"Benar." Lalu beliau melal<sanakan huhtman terhadapnya). Setelah

itu Ath-Thahawi berkata, "Berdasarkan kesamaan pendapat mereka

itu, maka orang yang mengatakan kepada orang lain, 'Engkau

mempunyai utang terhadapku sebanyak seribu', lalu orang tersebut

mengatakan, 'Benar', maka dia harus melunasinya."
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30. Mengaku Telah Berzina

,Ju',s/11 G u lt*.+ ,iC i$, $:", yt * U ,* t3'^,

',Jt + k 
'yu 

,:e i'i-)')i;; rt *'^fr i, W *?i
7q.q.'c*lyt li,r 'I)'rAl ,Sut,y"i* ,:{:t {'hr .b
.Q'oilt ,yt 

=6rq, 
,Pt ,Jui ,4 ^ai otrj'.*" ?* It

+ Ui6 ,y|)r. G; ,t"^ JL V oti 4r";t1,Ju .'p ,iu

i Li s,:?G,#t,!l U'o* r';t- i,r:G t ib r\
?rr J*'Ct ,Se .rt)t y!;,r *i ,* nf ) iV i* qt
,ili T' yt 76rtLtq.'JA\'9i,*,s$ r,p : #
lirj .7G U;;j iV lL 4t *j ,:u\L',r;;arr'2tt'it;t
,"- ip$ ,reL fi;i .tiJ,.3'rui?t'rsy; ,t*;l;t * fi t-

:JJ; .e1t ,tt ,b'oi €')?:u i,y't,ttir.ti .r*;
.'.K- C:rtr*ls dS ,le)!jt n A,Ui

6827-6828. Ali bin Abdillah menceritak* t"prAu hni, dia

berkata: Kami menghafalnya dari mulut Az-Ztthi, dia berkata:

Ubaidullah mengabarkan kepadaku bahwa dia mendengar Abu

Hurairatr danZaid bin Khalid, keduanya berkata, "Ketika kami sedang

di hadapan Nabi SAW, seorang laki-laki berdiri 1alu berkata, 'Aku
persumpahkan engkau kepada Allah kecuali engkau memutuskan di

antara kami dengan Kitabullah'. Lalu berdirilah lawan sengketanya

yang lebih mengerti darinya lalu berkata, 'Putuskanlah di antara kami

dengan Kitabullah, dan izinkanlah aku'. Beliau berkata, 'Katakanlah'.

Dia berkata, 'Sesungguhnya anakku pemah bekerja pada orang ini,
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lalu dia berzina dengan isterinya. Aku kemudian menebusnya dengan

seratus ekor kambing dan seorang pelayan (budak). Kemudian aku

bertanya kepada beberapa orang ahli ilmu, mereka pun

memberitahuku bahwa anakku harus dicambuk seratus kali dan

diasingkan selama setahun, sedangkan isterinya orang ini harus

dirajam'. Maka Nabi SAW bersabd4 'Demi Dzat yang jiwalat berada

di tangan-Nya, sungguh alat akan putusknn di antara lmlian berdua

dengan Kitabullah Jalla Dzilcruhu. Keseratus ekor kambing dan

budak itu dikembalikan kepadamu, sementard untuk anakrnu

dicambuk seratus lmli dan diasingkan selama setahun. Dan, wahai

(Jnais, berangkatlah englau menemui isteri orang ini, jika dia

mengalai (berzina) maka rajamlah dia'. Maka Unais pun berangkat,

lalu wanita itu mengaku, maka Unais merajamnya."

Aku berkata kepada Suffan: Dia tidak berkat4 "Mereka pun

memberitahuku bahwa analil<u harus dirajam." Dia berkata, "Aku ragu

redaksi itu berasal dai Az-Zlhi, barangkali aku mengatakannya atau

mungkin j uga mendiamkannya. "

i:#-'of i:".tJ--;;J ,'-* J$ ,i6 Ci:L?ur *a, y& qt f
);, ffu,l' yul €.,-|l)t iJ ) ,Jttii'A &Lc: /6r,
;-sliy'if q;:) u,*t"* i,S,Lfr'l .?rrq;f #i
'r-si,ti :L*a- & :ii SG .iirg)i ,f ;jr os '11 a$r

', c. .i. ,, ,i. . .:. i, 'i. ), ',.,.;"Li u^; il *) #, o$l ,P :t J-rt f t

6829. Dari Ibnu Abbas RA, dia berkata: Umar berkata,

"sungguh aku tfiawatir bila orang-orang telah lama melewati masa

hingga ada yang mengatakan, 'Kami tidak menemukan hukum rajam

di dalam Al Qur'an'. Sehingga mereka sesat karena meninggalkan

suatu kewajiban yang telah diturunkan Allah' Ketahuilah,
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sesungguhnya rajam adalah benar yang harus dilaksanakan terhadap

orang yang berzina yang telatr menikah bila telah ada bukti, atau

kehamilan, atau pengakuan'."

Suffan berkata, "Seperti itulatl redaksi yang aku hafal,

'Ketahuilah, Rasulullatr SAW telah merajam, dan kami pun merajam

setelatr beliau'."

@:
(Bab mengalu telah berzina). Demikian redaksi yang

dikemukakannya dengan latazh "pengakuan" karena dicanfumkan

pada kedua hadits bab ini. Dalam penjelasan tentang kisah Ma'iz telah

dikemukakan kajian mengenai apakah disyaratkan pengakuan zina

beberapa kali pengakuan atau tidak? Orang yang berpendapat cukup

dengan satu pengakuan berdalil dengan kemutlakan pengakuan dalam

hadits dan itu tidak bertentangan dengan apa yang terjadi pada kisah

Ma'iz yang mengulang-ulang pengakuan. Karena yang diakui itu
adalah kejadian yang sama, sebagaimana yang telah dipaparkan.

Pada bab ini Imam Bukfiari menyebutkan dua hadits, yaitu:

Pertama, ty ;-:i'r* (Dari Waidultah). Al Humaidi

menambahkffi,'*L .U.lt *'g.y1nnu Abdillah bin Utbah).

#.e',y.'g;ii;:js.f V'rfi lnoh*o dia mendengar Abu

Hurairah dan Zaid bin Khalid). Dalam riwayat Al Humaidi

disebutkan, Pii;:j e!:',#, ,$.e y. ,S-: ,y (Dari Zaid bin Khalid

Al Juhani, Abu Hurairah dan Syibt). Dernikian juga yang dikatakan

oleh Ahmad dan Qutaibah yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i. Hisyam

bin Ammar, Abu Bakar bin Abi Syaibatr, dan Muhammad bin Ash-

Shabbah yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Amr bin Ali, Abdul

Jabbar bin Al Ala', Al Walid bin Syrja', Abu Khaitsamah, Ya'qub

Ad-Dauraqi, dan Ibrahim bin Sa'id Al Jauhadi yang diriwayatkan oleh
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Al Ismaili, dan yang lain dari Suffan. At-Tirmidzi juga

meriwayatkannya dari Nashr bin Ali, dan lebih dari satu orang, dari

Suffan dengan redaksi, tis "&. ,Pi {.e /. ,{-iii:}:} ,fi',y ti;
'&j * tn' ,p 4t + (Aht mendengar dari Abu Hurairah, Zaid bin

Khatid. dan Syibl, karena mereka berada di tempat Nabi SAW).

Setelah meriwayatkan hadits ini, At-Tirmidzi berkata, "Ini

hanya prediksi dari Su$an, karena sebenamya dia meriwayatkan dari

Az-Zrhi dengan sanad ini, Llri ,>-lit\ 6ito budak perempuan

berzina), dan di dalam sanad-nya disebutkan Syibl, sedangkan hadits

bab ini dia riwayatkan dengan sanad ini namun tanpa me,lryebutkan

Syibl di dalam sanad-nya. Jadi, Suffan kelinr dalam menyamakan

kedua hadits tersebut."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, Syibl tidak disebutkan dalam

riwayat kitab Ash-shahihain dari jalur hadits ini. Demikian juga yang

mereka (Imam Bukhari dan Muslim) riwayatkan dari jalur-jalur Az-

Zlthi, di antaranya dari Malik, Al-Laits dan Shalih bin Kaisan. Imam

Bukhari mempunyai riwayat lainnya yaitu dari riwayat Abu Dzi'b dan

Syu'aib bin Abi Hamzah, sementara Muslim dari riwayat Yunus bin

Yazid dan Ma'mar, semuanya meriwayatkan dari Az-hthi. Namun

dalam s anad-rya tidak menyebutkan Syibl.

At-Tirmidzi berkata, "Syi.bl bukan sahabat."

Yang benar adalah apa yang diriwayatkan oleh Az-Zubaidi,

Yunus, dan putera saudaranya Az-Ztfil1j, mereka mengatakan dgtrl Az'

zvht., * 4t f ,ei\i *t),6 /.lt *t ,{.e i.,Y c ,!, * ,f

"t3 
ti1p\i G *i *:tht (Dari waid.ultah, dari svibl bin Khalid,

dari Abdullah bin Malik Al Ausi, dari Nabi SAW, mengenai budak

perempuan yang berzina).

Saya (Ibnu Hajar) katakan, riwayat Alz-Zubandi diriwayatkan

oleh An-Nasa'i. Demikian juga yang diriwayatkannya dari riwayat

Yunus dari Az-Zrthn, namun itu tidak disebutkan dalam httub sittah
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dari jaltr ini kecuali yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i. Selain itu, di

dalamnya tidak menyebutkan redaksi, 7;t o;O?s ,t Cr'J+ *
(Ketika lrami sedang di tempat Nabi SAW).

'l ' 'i *v ?n, & 4t + & (Ketika kami sedang di hadapan

Nabi SAW). Dalam riwayat Syu'aib disebutkan dengan redaksi, t-;5.
',J,,, o$ht du ,4t'+ A (Ketika kami sedang di hadapan Nabi

SAW). Sementara dalam riwayat Ibnu Abi Dzi'b disebutkan, UE'Si
;d-JJt ,l6oot itu beliau sedang duduk di masjid).

,sjriui lSeorang lakiJaki berdiri). Dalam riwayat Ibnu Abi

Dzi'b dan Shalih bin Kaisan yang akan dikemukakan pada

pembatrasan tentang hukum serta riwayat Al-Laits yang telah

dikemukakan pada pembahasan tentang syarat-syarat disebutkan, Li

,i.14 $, rbj *v trnt Q* 4, Jt ,e qtrb\i'u >Vi (Bahwa seorans

laki-laki dari kalangan badui datang kepada Nabi SAW yang saat itu

sedang duduk). Dalam riwayat Syu'aib yang disebutkan pada

pembahasan tentang hukum disebutkan , ,-,t]\i b ht iA\1q*a-tiOa
seorang laki-laki dari orang Arab badui berdiri). Sementara dalam

riwayat Malik disebutkan, Gt ,{r3'tti (Bahwa dua orang taki-laki

bersengketa).

iirr 311-Jf (Aht persumpahkan engkau kepada Attah). Dalam

riwayat Al-Laits disebutkan dengan redaksi, &r 3JU.rf ,!t l:b,t 6- :Jui

(Lalu dia berkata, "Wahai Rasulullah, aht persumpahkan engknu

kepada Altah.') artinya.tru.. afUt gtat memohon kepadamu dengan

nama Altah). Kalimat SXit--.!( mengandung makna aku

mengingatkanmu. Artinya aku mengingatkanmu dengan mengangkat

suaraku. hi makna asalnya, kemudian digunakan pada setiap

permohonan yaflg ditegaskan walaupun tidak disertai dengan
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pengangkatan suara. Berdasarkan hal ini, anggapan orang yang

mernpermasalahkan bahwa laki-laki tersebut mengangkat suaranya di

hadapan Nabi SAW padahal itu telah dilarang, tidak bisa diterima.

Kemudian dijawab, bahwa larangan tersebut belum sampai

kepadanya, karena dia seorang pria badui. Atau larangan tbrsebut bagi

orang yang mengangkat suaranya ketika Nabi SAW sedang berbicara

sesuai dengan zhalir ayatnya.

li,r ?4r&.';i'i^1\l (Kecuati engkau memutuskan di antara

kami dengan Kitabullah). Dalarn riwayat Al-Laits disebutkan dengan

redaksi, lt i4rrJ.'e;at\l (Xecuatt engkau memutuskan untuklat

dengan Kitabullah). Ada yang mengatakan, batrwa dalam redaksi ini

ada penggunaan kata kerja setelah istitsna' (pengecualian) dengan

penalcwilan mashdar walaupun tidak ada kata mashdar di dalamnya

karena kebutuhan makna terhadapnya. Ini termasuk kategori redaksi

dimana kata kerjanya menempati posisi ism, dan maksudnya adalah

penafian terbatas pada objek. Maknanya, aku tidak memintamu

kecuali keputusan dengan Kitabullah. Kemungkinan juga )! di sini

sebagai jawab qasam (awab sumpah) karena mengandung makna

pembatasan. Maksudny4 aku memintamu dengan nama Allah agar

engkau tidak melakukan sesuatu selain memberi keputusan. Jadi,

penegasannya terjadi karena tidak adanya peran selainnya, bukan

karena konotasi dari redaksi, ilt v(i (Dengan Kitabullah).

Dengan demikian anggapan orang yang menganggap janggal

dengan mengatakan bahwa Nabi SAW tidak pernah memutuskan

kecuali dengan Kitabullah, tidak bisa diterima. Lalu apa gunanya

permintaan dan penegasan dalam hal itu? Jawabannya, bahwa itu

adalah sikap orang-orang badui, dan yang dimaksud dengan

Kitabullah adalah apa yang dengannya Allah memutuskan dan

ditetapkan kepada para hamba-Nya. Ada juga yang mengatakan,

bahwa maksudnya adalah Al Qur'an.
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Ibnu Daqiq Al Id berkata, 'Yang pertama lebih tepat, karena

rajam dan pengasingan tidak disebutkan dalarn Al Qur'an kecuali

dengan perantaraan perintah Allah untuk mengikuti Rasu[-Nya."

Ada juga yang mengatakan, bahwa apa yang dikatakannya itu
perlu diberi catatan, karena ada kemungkinan bahwa yang dimaksud

adalah apayarLg terkandung oleh firman Allah dalam suratr An-Nisaa'

ayat 15,V odh, W-'rt (Atau sampai Allah memberi jalan yang

lain kepadanya). Kemudian Nabi SAW menjelaskan bahwa jalan

tersebut adalah mencambuk pelaku yang belum menikah dan

mengasingkannya, serta merajam pelaku yang sudatr menikah.

Saya (Ibnu Hajar) katakarU ini juga berdasarkan penjelasan.

Kemungkinan juga bahwa yang dimaksud dengan Kitabullah adalah

ayat yang telah dihapus bacaannyao yaitu: 6:#3g $itil.'aa;Aq'1j;;,St

(Laki-laki tua dan perempuan tua apabila mereka berzina, maka

rajamlah merelca berdua). Penjelasannya akan dipaparkan pada hadits

berikutnya. Dengan inilah Al Baidhawi menjawab, lalu tersisa

masalah pengasingan. Ada juga yang mengatakan, bahwa yang

dimaksud dengan Kitabullah adalah apa yang terkandung di dalamnya

yang berupa larang memakan harta dengan cara yang bathil. Hal ini
karena lawan sengketanya mengambil kambing dan budak perempuan

darinya tanpa hak, karena itulah beliau mengatakan , 'ssit it itj ij-:lSt
|!* (Kambing dan budak peremryan itu dikembaliknn kepadamu).

Yang benar, bahwa yang dimaksud dengan Kitabullah adalah apa

yang terkait dengan semua pihak yang terkait dalam kisah ini, dan ini
merupakan jawaban yang akan disebutkan nanti.

'+ Uilbki',;ll lui ltatu berdirilah lawan sengketanya yang

lebih mengerti darinya). Dalam riwayat Malik disebutkan, ?7i Jtii

t$$t $j ltatu yang lain berkata, dan dia lebih mengerti di antara

mereka berdua). Guru kami mengatakan dalam trtab Syarfu At-
Tirmidzi, "Kemungkinan periwayat telah mengetahui perihal kedua
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orang tersebut sebelum keduanya rnengadukan perkara, sehingga dia

bisa memberi kriteria ke,pada orang kedua tersebut batrwa dia lebih

mengerti daripada orang yang pertamq baik itu secara mutlak atau

pun khusus berkenaan dengan peristiwa ini saja. Atau dia berdalil

dengan kesantunan sikapnya karena dia meminta izin dan tidak

mengangkat suara, sedangkan orang pertama mengangkat suara, dan

peneg:rsan permintaan menunjukkan kefahamannya. Sebelumny4

telah diriwayatkan bahwa baiknya cara meminta adalah setengah ilmu.

Ibnu As-Sunni meriwayatkan dalam krtab Riyadh Al Muta'allimin

sebagai sebuah hadits marfu'dengan sanad yang lemah.

oJ blti lt ?4rr4. ,pty:Jui6 (Dia kemudian berkata,

"Putuslranlah di antara kami dengan Kitabullah, dan izinkanlah

aht.')Dalam riwayat Malik disebutkan,'J-+i :lui ltatu dia berlmta,

"Benar.") Sedangkan dalam riwayat Al-Laits disebutkan, ,';i iSul

,ratL| (Dia kemudian berlmta, "Benar. Matra putuskanlaft.') Dalam

riwayat Ibnu Abi Dzi'b dan Syu'aib disebutkan, ' i{ ,ey,OA :Ui

i, ?4r!, l'*,t (Dia kemudian berkata, "Benar. Putuskanlah

untul<nya dengan Kitabullah, wahai Rasulullah.' )
;,bl?t (Dan izinkahlah ala).Ibnu Abi Syaibah dari Suffan

menambatrk*r,'J'1.jl1 o-Ji lsehtngga aht berbicara). Dalam riwayat

Malik disebutkan dengan redaksi,|*fi 'ot (Untuk berbicara).

.,
)i (Katakanlah). Dalarn riwayat Muhammad bin Yusuf

disebutkan ,',)i {&t *vh, e',;, Sui luatra Nabi SAW bersabda,

"Katalranla&. ') Sementara dalam riwayat Malik disebutkan,|k ,J'6

(B eliau bersabda, " Berbicaralah.' )
J-i) (Dia berkata). Zhahimya menunjukkan bahwa yang

berkata ini adalah orang kedua. Al Karmani menyatakan, batrwa yang
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berkata ini adalah yang pertama. Dia berdalil dengan redaksi

haditsnya yang terdapat pada pembahasan tentang perdamaian, yaitu

dari Adam dari Ibnu Abi Dzi'b, tl u1! 
'o1,ltp\i 

Jsi (totu orang

badui itu berkata, "Sesungguhnya anakku ....') Redaksi awalnya

adalah, 
t*tfti4 

75"orong pria badui datang), dan di dalamnya

disebutkan ,'rlb? Sui ltalu lawannya berknta).Tambahan ini janggal,

sedangkan yang terpelihara yang terdapat dalam semua jalur

periwayatan lainnya sebagaimana yang disebutkan dalam riwayat

Sufyan pada bab ini. Demikian juga yang disebutkan pada

pembahasan tentang syarat-syarat, dari Ashim bin Ali, dari Ibnu Abi
Dzi'b yang sesuai dengan jamaah, redaksinya adalah, &tl. ro.te :Jui

tl e,! i,l ,1' !4r!t l:;,tt;-ii lota kemudian berkata, "Benar.

Putuskanlah untulorya dengan Kitabullah, wahai Rasulullah.

Sesungguhnya anaklat ....') Jadi, perbedaannya terdapat pada Ibnu

Abi Dzi'b, yang menyamai riwayat Adam adalah Abu Bakar Al
Hanafi yang diriwayatkan oleh Abu Nu'aim dalam kitab Al
Mustalchraj, sementara riwayat Ashim disamai oleh Yazid bin Harun
yang diriwayatkan oleh Al Ismaili.

.ali-.6 \F-t'.\ Ol (sesungguhnya anaklru ini). Redaksi ini

mengindikasikan bahwa anaknya turut hadir sehingga dia
menunjukkannya. Namun mayoritas riwayat tidak menyebutkan kata

penunjuk ini.

U, o* * ou3 lenrah bekerja pada orang ini). Kata

penunjuk kedua menunjuk kepada lawan sengketanya, yaitu suaminya

wanita yang berzina dengan anaknya. Syu'aib menambahkan dalam

riwayatnya , *\i La;i6 Q4l Asiif adalah orang yang disewa atau

dipekerjakan). Ini adalah penafsiran yang disisipkan ke dalam hadits.

Tampaknya, ini berasal dari perkataan Az-Ztthi, karena biasanya dia

memasukkan penafsiran di tengah hadits sebagimana ymg telah saya

jelaskan dalam pendahuluan kitab saya Al Mudraj. Malik merincikan
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di daiam redaksinya sehingga redaksinya sebagai berikut: Ul*t ,fr
'+\\'.;:-,ary :"or-6 J6 .ti ,P (Dulu dia adalah pekerja pad.a orang

ini. Malik berlmta, "Al Asiif adalah orang yang disewa atau

dipekerjakan.') Namun periwayat lainnya membuang redaksi

penafsiran ini.

Kata'asiifberarti orang yang disewa ata:u yang dipekerjakan.

Bentuk jamaknya adalatr 'usafaa', seperti halnya kata ujaraa'. Bisa

juga kata tersebut bermakna pelayan, harrba saya dan peminta-minta'

Ada juga yang mengatakan, bahwa maknanya adalah orang rendahan.

Abdul Malik bin Habib menafsirkannya sebagai anak kecil yang

belum baligh. Jika penafsiran ini benar, maka kaitannya dengan

pelaku kisatr ini adalatr berdasarkan kondisinya di awal penyewaan

(yakni ketika dia masih kecil). Dalam riwayat An-Nasa'i dinyatakan

bahwa anak tersebut seorang pelayan. Redaksinya berasal dari jalur

Amr bin Syu'aib, dari Ibnu Syihab, yfy} rtt ,4\itt (Analrtat pernah

bekerj a untuk isterinya).

Orang yang disewa (diupah) disebut 'asiif, karena orang yang

menyewanya (mengupahnya). Sedangkan kata asf berarti kelaliman.

Atau berm&ra fa'il kxena dia menyiangi tanah dengan berbolak-

balik padanya. Contohnya, 'asafallaila asfan artinya dia banyak

berjalan di dalam hari. Kata 'asf jluga bermal<na kecukupan- Karena

orang yang diupah memenuhi perintah yang diberikan oleh yang

mengup ahnya (menyewanya).

,U dt (Pada orang rnr). kli mengandiung makna 't:2 f6nda\

berdasarkan riwayat Amr bin Syr'aib. Dalam riwayat Muhammad bin

Yusuf disebutkan, Ui J.tf eV (Bekerja pada keluarga orang ini).

Tampakny4 orang tersebut menjadikannya sebagai pelayan untuk

pekerjaan-pekerjaan yang diperlukan oleh isterinya, sehingga kondisi

itu menjadi sebab terjadi perzinaan tersebut.

',.;.t$ri ,.o!;u. j'j 1tat" dia berzina dengan isterinya, lalu aht
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menebus). Al Humaidi menanrbahkan dari Suffan redaksi, ,r1;urCi

U-i-dU ,e'l-Jlt q.t ,!t'ttt ,;\?t (Lalu d.iaberzina dengan isterinya,

kemudian mereka memberitahuht, bahwa anal*u ini harus dirajam,

malca alat menebz,s). Ali bin A1 Madini menyebutkan dalam riwayat

yang di bagran aktrirnya disebutkan, bahwa Suffan ragu tentang

tambahan ini, kemungkinan dia meninggalkannya. Mayoritas

periwayat yang meriwayatkan darinya, seperti Ahmad, Muhammad

bin Yusuf dan Ibnu Abi Syaibah, tidak menyebutkannya. Sementara

dalam riwayat Malik, Al-Laits, Ibnu Abi Dzi'b, Syu'aib dan Amr bin

Syu' aib disebutkan tambahan tersebut.

Dalam riwayat Adam disebutkan, ?1r'4l) r{" ,Q.$ui (Lalu

mereka berkata lcepadaht, "Analonu harus dirajam.') Sementara

dalam riwayat Al Humaidi disebutkan dengan redaksi, 'dtu (Latu

aht diberitahu). Dalam riwayat Abu Bakar Al Hanafi disebutkan

dengan lafazhtunggal, ,tiut (Latu dia berlcata kepadala). Demikian

juga yang diriwayatkan oleh Abu Awanah dari riwayat Ibnu Wahb,

dari Yunus, dari Ibnu Syihab. Jika riwayatnya valid, maka kata ganti

dalam redaksi, ti U-3i,r, (Latu alat menebus darinya) kembali kepada

lawan sengketanya. Seakan-akan mereka mengira, batrwa itu adalah

haknya, yaitu dia berhak memaafkan dengan mengambil harta

tebusarurya. Namun ini adalah dugaan yang batil. Dalam riwayat Amr

bin Syu'aib disebutkan, {glt ,1\ r*'ot ,;'i3t6,ilii I 'i'dLi
'+ ULi'6 @m kemudian bertanya kepada orang yang tidak tahu.

Merelra pun memberitahuknn kepadaht bahwa anakht harus dirajam,

maka alat pun menebus darinya).

e3i iJ F\(Dengan seratus ekor knmbing dan seorang

pelayan [budakJ). Yang dimaksud dengan pelayan di sini adalah

budak perempuan untuk dipekerjakan. Pengertian ini berdasarkan

riwayat Malik yang menggunakan redaksi, C.f-ye7 (Dan seorang
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budak perempuanlat). Dalam riwayat Ibnu Abi Dzi'b dan Syu'aib

disebutkan,a:r1:il ;* n fUr(Dengan seratus elcor kambing dan

seorang budak perempuan). Penafsiran tentang waliidah telah

dipaparkan di akhir pembahasan tentang faraidh.

,i)t U ,f#' Ff n :t6. :'dirt (Kemuaian alat bertanya

kepada beberapa orang ahli ilmu, maka mereka pun memberitahukan

kepadalat). Saya belum menemukan nama-nama mereka dan jumlah

mereka. Saya juga belum menemukan nurma kedua orang yang

bersengketa tersebut, nama anak dan perempuan itu..Dalam riwayat

Malik, Shalih bin Kaisan dan Syu'aib disebutkan, ,#' Slt iA ];
,f.r:t:?ti (Kemudian alat bertanya kepada para ahli ilmu, malca merekn

pun memberitahukan kepadalat). Seperti itu juga riwayat Ibnu Abi
Dzi'b, hanya saja dia menyebutkan redaksi, t:j-i;'.j (Merekn pun

menyangka). Sementara dalam riwayat Ma'mar d.isebutkan, d?|'j
#' ,lf (Kemudian para ahli ilmu memberitahukan kepadalru). Selain

itu, dalam riwayat Amr bin Syu'aib disebutkan , *-'* U1 J'e
(Kemudian alat bertanya kepada orang yang tahu).

,1) r+'oi laon*o anakJru harus). Dalam riwayat Malik

disebutkan dengan redaksi, ,f.\ rP #1{sebenornya anaklat harus).

l--lii',Jtr- (Dicambuk seratus kati). Demil<ian redaksi mayoritas

periwayat. Sebagian mereka meriwayatkan dengan tanwin marfu'
pada kata 'rii, dan tanwin manshub pada kata Ljg sebagai tamyiz,

namun riwayatnya tidak valid

g}t tiiglyy dbt (Sedangkan isterinya orang ini harus

dirajam). Dalam riwayat Malik dan mayoritas periwayat disebutkan

dengan redaksi, ,r.ii\,-b ?;t url$ lsedangkan rajam semestinya

untuk isterinya). Sementara dalam riwayat Amr bin Syu'aib
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disebutkan, r-',Jr, 41,#'#bi ;TPU (Mereka kemudian

memberitahukan kepadalru bahwa tidak ada rajam untuk anaklat).

Y*r e $)tj (Demi Dzat yangiiwaht berada di tangan-Nya).

Dalam riwayat Malik disebutkan dengan redaksi, $frt 61 (Ketahuilah,

demi Dzat).

$\'1S""gg"h alu akan putuslmn) dengan tasydiddan huruf

nunpenegas

!, y*r(Dengan Kitabullah). Dalam riwayat Amr bin Syu'aib

disebutkan dengan redaksi, '6vhu.1O*gon kebenaraz). Ld menguatkan

kemungkinan pertama yang telah disebutkan tadi.

\iV*al1lg't-sqt (Keseratus ekor kambing dan budak itu

dilrembalilmn). Dalam riwayat A1 Kasymihani disebutkan, |!1b
(Kepadamu). Demikian juga dalam riwayat Malik, ij |:lg-tEt |!)ib $t

'O1b (Adapun kambing dan budak perempuanmu itu maka

dikembalikan kepadamr,r). Sernentara dalam riwayat Shalih bin Kaisan

disebutkan ,6\:;t'ni:itii:q.lt Jf plaapun budak perempuan dan

lrnmbing malm itu dikembalikan). Selain itu, dalam riwayat Amr bin
Syu'aib disebutkan dengan redaksi, |$bii t;lrZi r; tli gaapun apa

yang telah englau serahknn kepadanya, maka itu dikembalilmn

kepadamu). Jika kata ganti pada lafazh, i '$it adalah lawan

sengketanya, maka ini menguatkan riwayat-riwayat sebelumnya, tapi
jika itu adalah pemberian, maka tidak demikian.

lG 4-F: t 'ra 
l)+'e]-:;rr 4ot (sementara untuk anakmu

dicambuk seratus kali dan diasingkan selama setahun). An-Nawawi
berkata, "Ini diartikan bahwa Nabi SAW telah mengetahui bahwa

anak orang tersebut belum pernah menikatr, dan dia mengakui

perzinaar. tersebut. Kemungkinan juga, tentang pengakuannya tidak



disebutkan dan perkiraannya adalah sementara untuk anakmu, jika dia

mengaku."

Kemungkinan yang pertama lebih mengena, karena kasus ini
dalam posisi pemutusan perkara. Jika hal ini dalam rangka meminta

fatwa, maka tidak ada kerumitan, karena perkiraannya adalah jika dia

berzina dan belum menikah. Indikator yang menunjukkan adanya

pengakuan tersebut adalah kehadirannya bersama ayahnya dan sikap

diamnya ketika perbuatan itu dinisbatkanrlya kepadanya. Sedangkan

tentang statusnya belum menikah disebutkan secara jelas dalam

perkataan ayahnya dalam riwayat Aru bin Syu'aib dengan redaksi,
'tkJi- I ni.r,t ti g1.J1) tpi g) tt€ Qlnaklat pernah bekerja untuk

isterinya orang ini, dan anakleu belum menikah).

lG'4-F:1-t,a't-l+ 3J-rir *pi (sementara untuk analonu

dicambuk seratus lmli dan diasingkan selama setahun). Redaksi ini
sama dengan mayoritas periwayat. Dalam riwayat Amr bin Syu'aib

disebutkan,'ZJ i.i:'UV i|,d[i |:lh.yrilit (Adapun anakmu, maka kami

akan meneambulmya seratus kfrti dan mengasingkannya selama

setahun). Sementara dalam riwayat malik dan Shalih bin Kaisan

disebutkan , rlO if;t'UV'qt'&s (totu beliau mencambuk analorya itu

seratus l(ali dan mengasingkannya selama setahun). hi jelas

menunjukkan bahwa saat itu adalah saat pengadilan (pemutusan

perkara), bukan pgrmintaan fatwa. Ini berbeda dengan riwayat'Sufyan

dan yang menyamainya.

tii9i-tt #UtU'it: (Dan wahai (Jnais, berangkatlah

menemui isteri orang ini). Muhammad bin Yusuf menambahkan,

(J'U"t (Lalu tanyalah dia).Ibnu As-Sakan dalam Y,rtab Ash-Shaftabah

berkata, *r{ku tidak tahu siapa dia, dan aku tidak menemukan riwayat

tentangnya dan tidak pula yang menyebutkannya kecuali dalam hadits

ini."

Ibnu Abdil Barr berkata, "Dia adalah Ibnu Adh-Dhalhak A1
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Aslami."

Ada juga yang mengatakan, bahwa dia adalah Ibnu Martsad,

ada juga yang mengatakan Ibnu Abi Martsad. Pendapat terakhir ini

menyatakan, bahwa Unais bin Abi Martsad adalah seorang sahabat

yang masyhur. Dia berasal dari kalangan Ghanw, bukan orang Aslam.

Adatatr keliru orang yang menyatakan bahwa dia adalah Anas bin

Malik yang diungkapkan dengan bentuk tashghir sebagaimana yang

terdapat dalam riwayat lairurya yang diriwayatkan oleh Muslim,

karena Anas adaiah orang Anshar, bukan orang Aslam.

Dalam riwayat Syu'aib dan Ibnu Abi Dzi'b disebutkan , 'c,il 6i')

l-bti -'lrf b ,f1: ei g" (Adapun engkau, wahai (lnais 
-seorang

laki-taki dari bani Aslam-, berangkatla&). Sementara dalam riwayat

Malik, Yunus dan Shalih bin Kaisan disebutkan , eli-'oi bgli '";t;lt
f7\11-,*y (Dan beliau memerintahkan tJnais Al Aslami agar

mendatangi isteri laki-laki yang salu lqSi). Selain itu, dalam riwayat

Ma'mar disebutkan , iir|# ,'dt 6-'C ,fr'n ,Stri- ,.Lt U,,yl,S'6 i
tjb (Kemudian beliau mengatalwn kepada seorang laki-laki dari bani

Aslam yang bernama (Jnais, "Berdirilah engkau wahai Unais, lalu

tanyakan kepada isterinya orang ini.') Ini menunjukkan bahwa yang

dimaksud dengan kata l.riir adalah berangkat sebagaimana hatnya kata

irii;t. Jadi, maksudnya btrkan berangkat pagr-pagi, sebagaimara

halnya kata itjll yang tidak dimaksudkan sebagai berangkat di

pertengahan siang. Iyadh mengemukakan, batrwa sebagian orang

berdalil dengan ini ketika membolehkan penangguhan pelaksanaan

had ketika waktu sempit. Lalu Iyadh melemahkannya, dengan alasan

bahwa dalam hadits ini tidak ada yang menunjukkan bahwa itu terjadi

di akhir siang.

W'16?i?Y'o'6 git* dia mengaht [berzinal maka rajamlah
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dia). Dalatn riwayat Yunus disebutkan dengan redaksi, tQl;il
L*iVy!1 ;ri i1 ty i ;iri ;,.i!li (Dan betiau memerintahkan (Jnais

Al Aslami agar merajam isteri laki-laki yang satu lagi bila dia
mengalat).

. ....:.L4J,+j|t*i:fsv.(]i tiii (Maka (Jnais pun beranglcat, lalu

wanita itu mengalat, maka (Jnais merajamnya). Demikian riwayat
mayoritas periwayat. Dalam riwayat Al-Laits disebutkan dengan

redaksi, ;" +i ,:&i *ht ,p i, l?;qr7,6 ,i,;*'6 (wanita itu

kemudian mengalan, maka Rasulullah SAW memerintahkan, lalu dia
pun dirajan). Ibnu Abi Dzi'b menyebutkannya secara ringkas dengan

redaksi, qe? V:V t:Si (Maka (Jnais pun berangkat kepadanya, lalu

merajamnya). Serupa itu juga yang disebutkan dalam riwayat Shalih
bin Kaisan. Sementara dalam riwayat Amr bin Syu'aib disebutkan

dengan redaksi, ?i uia'al;y1,1i (Adapun isterinya orang ini, maka

dia dirajam). Riwayat Al-Laits lebih lengkap, karena mengesankan

bahwa Unais mengulang jawabannya kepada Nabi SAW (Vakni

menyampaikan jawaban wanita itu kepada Nabi SAW), maka saat

itulah beliau memerintahkan agar dia dirajam. Kemungkinan juga,

perintah beliau yang pertama terkait dengan pengakuannya, lalu
dipadukan dengan riwayat mayoritas. Pengertian ini lebih mengena.

Pelaiaran vans dapat diambil:

1. Seseorang boleh bersumpah dalam suatu perkara untuk
menegaskannya dan boleh bersumpah tanpa diminta
bersumpah.

2. Baiknya budi pekerti Nabi SAW dan lembutnya sikap beliau
terhadap orang yang berbicara kepada beliau dengan cara yang

tidak halus.

3. Hakim yang meneladani Nabi SAW dalam kasus ini adalah
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4.

5.

orang yang terpuji sebagaimana halnya dia tidak kaget dengan

perkataan lawan yang berkat4 "Putuskanlah di antara kami

dengan kebenaran."

Al Baidhawi berkata, "Kedua orang ini meminta diputuskan

berdasarkan Kitabullah padahal keduanya tatru bahwa beliau

tidak memutuskan kecuali dengan hukum Allah, maksudnya

adalah agar beliau memutuskan antara keduanya dengan

ketentuan yang pokok, bukan dengan perdamaian maupun

dengan mengambil yang lebih halus. Karena hakim dibolehkan

melakukan itu dengan kerelaan kedua belah pihak."

Hadits ini juga menunujukkan kesantunan dalam berbicara

kepada orang yang lebih tua dengan mendahulukannya

berbicara dalam persengketaan walaupun telah didahului.

Imam boleh mengizinkan kepada siapa saja di antara kedua

orang yang bersengketa untuk menyampaikan klaim jika
mereka datang bersamaan dan masing-masing memungkinkan
untuk mengklaim.

Pengklaim dan peminta fatwa dianjurkan untuk meminta izin
kepada hakim dan orang alim untuk berbicara, terlebih lagi bila
dia menduga bahwa dirinya mempunyai udzur.

Orang yang mengakui telah melanggar hukuman, maka imam
wajib melaksanakan hukuman terhadapnya walaupun mihanya
tidak mengaku, dan batrwa orang yang menuduh orang lain
tidak dikenai hukuman kecuali dengan pemrintaan orang yang

dituduhnya. Pendapat ini bertentangan dengan pendapat Ibnu
Abi Lail4 karena dia berpendapat, bahwa si penuduh wajib
dikenai hukuman walaupun yang dituduhnya tidak meminta

dihukum.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, dalam berdalil dengan ini perlu

diberi catatan, karena letak perbedaan pendapabrya adalah bila
orang yang dituduh turut hadir. Sedangkan bila orang yang

6.

7.
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dituduh tidak turut hadir seperti ini, maka yang benar adalah

menangguhkannya. Jika ternyata benar tentang orang yang

dituduhnya, maka orang yang menuduh tidak dikenai hukuman

sebagaimalx yang disebutkan dalam kisah ini.

An-Nawawi, mengikuti yang lainnya berkata, "Sesungguhnya

sebab Nabi SAW mengutus Unais kepada wanita tersebut

adalatr untuk menrberitahukan kepadanya prihal tuduhan

tersebut, agar dia bisa menuntut si penuduh bila dia

mengingkarinya. Demikian penalovilan para ulama dari

'kalangan para sahabat kami dan lainnya. Itu memang benar,

karena zhahirnya menyatakan batrwa Unais diutus untuk

melaksanan hukuman zina, tapi bukan itu maksudnya. Karena

hukuman zina tidak dianjurkan dengan cara memata-matai dan

menyelidiki, bahkan dianjurkan bagi orang yang mengaku

berzina agar menarik pengakuannya sebagaimana dalam kisah

Ma'iz. Jadi, perkataan beliau, L r?totj- (iika dia mengaku)

terlihat sebagai akibat dari pernyataan sebelumnya, yakni bila

dia mengingkari, maka beritatrulah dia bahwa dia berhak

menuntut tuduhan yang dilontarkan kepadanya. Tapi redaksi

itu dibuang karena sudah tersirat, sehingga jika wanita itu

mengingkari lalu menuntut, maka tuntutannya dikabulkan."

Abu Daud dan An-Nasa'i meriwayatkan dari jalur Sa'id bin Al

Musa1ryab, dari Ibnu Abbas, 
t;t t:M ,gtyurr{)"furf1\r" ol

g-A, "rr a:t i .'eiii ,tjtii ,i?;tt Si; j .uV *t * lo' ,*
';riYj panwa'seorang taki-laki mengalu telah berzina dengan

seorang wanita, maka Nabi SAW mencambulcttya seratus kali.

Kemudian beliau menanyakan kepada wanita tersebut, dia pun

berlata, "Dia bohong." Makn beliau mencambuk lagi laki-laki

delapan puluh kali sebagai hulatman kedustaannya). Abu

Daud tidak mengomentarinya, Al Hakim menilainya shahih

namun An-Nasa' i mengingkarinYa.
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9.

Hadits ini menunjukkan bahwa para perempuan yang tidak
biasa keluar tidak diharuskan menghadiri sidang pengadilan,
bahkan dibolehkan mengirim orang untuk menyampaikan
keputusannya. krilah redaksi judul yang digunakan oleh An-
Nasa'i untuk hadits ini.

Orang yang meminta fatwa atau keputusan dianjurkan untuk
menyebutkan setiap yarlg terjadi dalam peristiwa yang
dimaksudnya. Karena jika tidak maka bisa melahirkan
pengertian lain dari pernberi fatwa atau hakim. Hal ini
ditunjukkan oleh ucapan orang yang meminta ke,putusan, ,tl'Ol.
ri; o* V On (Sesungguhnya dulu anakLu bekerja pada

orang ini). Walaupun sebenarnya dia hendak menanyakan
tentang hukum zina. Intinya, dia ingin mengemukakan suatu
udzur bagi anaknya, dan batrwa anaknya itu tidak dikenal suka
berbuat nista, tidak menyerang wanita itu dan juga tidak
memaksanya. Jadi, peristiwa ifu terjadi karena lamanya mereka
bergaul. Dari sini dapat disimpulkan bahwa anjuran untuk
menjauhkan orang asing (yang bukan matram) sebisa
mungkin, karena pergaulan bisa melatrirkan kerusakan, dan
syetan akan berperan untuk menimbulkan kerusakan.

Hadits ini juga menunjukkan bahwa permintaan fatwa kepada
orang yang kurang utama walaupun ada yang lebih utama. Ini
adalah sanggahan terhadap pendapat yang melarang tabiin
memberi fatwa ketika satrabat masih ada.

Seseorang boleh mencukupkan hukum dengan perkara yang
berasal dari dugaan yang disertai dengan kemampuan yang
diyakini. Tapi bila mereka tidak sependapat dengan pemberi
fatwa, maka harus merujuk kepada orang yang dapat memberi
keputusan dengan pasti, jika memang pada masa itu ada orarlg
yang memberi fatwa berdasarkan dugaan yang tidak
berlandaskan pada dalil pokok. Kemungkinan hal itu biasa

10.

11.
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12.

muncul dari orang-orang munafik atau orang yang masih dekat

dengan kejahiliyahan lalu berani memberi fatwa.

Para sahabat bisa memberi fatwa pada masa Nabi SAW di

negerinya sendiri. Muhammad bin Sa'ad di dalam l<ttab Ath'

Thabaqat mencantumkan sebuatr bab yang mentrnjukkan hal

itu, dan dia meriwayatkan hadits dengan sanad yang di

dalamnya terdapat Al Waqidi, bahwa di antara mereka (yang

memberi fatwa) adalah Abu Bakar, IJmar, I-Itsman, Ali,
Abdurrahman bin Auf, Ubai bin Ka'ab, Mu'adz. bin Jabal dan

Zaidbin Tsabit.

Keputusan yang diambil berdasarkan dugaan dibatalkan

dengan keputusan yang pasti.

Hukuman tidak bisa ditebus dengan tebusan, dan ini disepakati

dalam perkara zina, pencurian, pemerangan, dan meminum

minuman yang memabuk*an. Namun tentang tuduhan ada

perbedaan pendapat, dan yang benar bahwa itu juga sama

dengan yang lainnya. Sedangkan tebusan hanya berlaku dalam

perkara qishash yang menghilangkan nyawa atau anggota

tubuh orang lain.

Perdamaian yang dibangun tidak berdasarkan syariat tidak bisa

diterima, dan harta tebusan dikembalikan kepada yang

menyerahkannya. Ibnu DaEq Al Id berkata, "Dengan

demikian jelaslah kelemahan udzur sebagian para ahli fikih
yang bertolak dari akad yang rusak, bahwa dua orang yang

sahng bertukar itu sama-sama rela, dan masing-masing

mengizinkan pihak lainnya untuk menggunakan. Yang benar,

izin untuk menggunakan terikat dengan akad yang shahih."

Seseorang boleh menyuruh bertaubat dalam pelaksanaan

hukuman. Hal ini dijadikan sebagai dalil dalam kasus udzur

yang wajib diterima dan membatasi dengan satu oiang. Iyadh

menjawab batrwa kemungkinan itu ditetapkan di hadapan Nabi

13.

14.

15.

16.
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SAW dengan kesaksian dua orang laki-laki. Yang diterima

kesaksiannya adalatr dari orang ketiga, yaitu ayahnya orang

yang disew4 sedangkan kesaksian orang yang disewa dan

suami si wanita itu tidak diterima. Sebagian orang yang

mengikuti Al Qadhi kelinr, karena berkata, "?engertiannya

harus demikian, jika tidak, b€rarti cukup hanya dengan

kesaksian safu orang dalarn hal pengakuffi zinr" Sebab, tidak
ada orang yang beryendapat demikian. Ini bisa dijelaskan,

bahwa Unais diutus sebagai hakim, lalu terpe,lruhilah syarat-

syarat keputusan, kemudian dia meminta izlm unfuk

merajamnya, lalu dia diizinkan untuk merajamnya. Bagaimana

mungkin kesaksian terhadap wanita itu bisa tergambar dari
gambaran tersebut bila tidak didatrului oleh klaim terhadapnya

dan tidak pula terhadap wakilnya yang disaksikan di
negeriny4 kecuali bila itu dikatakan sebagai bukti akibat. Hal
ini ditanggapi, bahwa tidak ada redaksi kesaksian yang

disyaratkan dalarn hal ini, dan ini dijadikan dalil tentang

bolehnya memutuskan berdasarkan pengakuan pelaku tanpa

disertai buliti atau kesaksian. Akan tetapi, kare,lra hal itu
memang kasat mata, maka annya Unais me,lninta

kesaksian sebelum meraj amnya

Iyadh berkat4 "Segolongan orang berdalil batrwa hakim boleh
memutuskan hukuman dan lainnya berdasarkan pengakuan

lawan sengketa di hadapannya."

Ini juga merupakan salah satu dari dua pendepat Asy-Syaf i,
dan juga sebagai pendapat Abu Tsaur, sem€,ntara jumhur
menolaknya. Perbedaan pendapat dalam perkara selain

hukuman lebih banyak lagi. I€bih jauh dia berkat4 'I(isah
Unais disertai dengan kemungkinan makna pengungkapan

udzur, dan bahwa sabda beliau, t4r+'j6 (Maka rajamlah dia)

adalah 'setelah engkau memberitahuku'. Atau beliau
menyerahkan perkara itu kepada Unais, sehingga bila wanita
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17.

itu mengaku dengan dihadiri oleh orang yang dapat ditenma

perkataannya, maka diputuskan berdasarkan hal itu'

Redaksi, '+ip ',,1,#?rt k lt S?,tqr7b (Moko

Rasulullah SAW pun memerintahkan, lalu dia pun diraiarn)

menunjukkan bahwa Nabi SAW yang menghukumnya setelah

Unais memberitahu beliau tentang pengakuan wanita tersebut."

Namun tampatcnya, ketika wanita itu mengaku, Unais

memberitatru Nabi SAW sebagai pemberitahuan walaupun

beliau telah mengaitkan perajaman wanita itu kepadanya

berdasarkan pengakuannya. Ini adalah dalil yang menjelaskan

bahwa kehadiran imam dalam eksekusi rajam bukan sebuah

syarat. Mengenai ini perlu diberi catatan, karena Unais adalah

hakim, dan dia menghadiri 
-batrkan 

melaksanakan sendiri-
rajam itu berdasarkan redaksi, t-!;r? (maka dia pun

merajamnya).

Pengakuan cukup dilakukan satu kali, karena tidak ada nukilan

yang menyebutkan bahwa wanita itu mengulang

pengakuarurya. Selain itu, sanksi rajam dilakukan tanpa

cambukan, karena tidak ada nukilan yang menyebutkan

demikian. Mengenai masalah ini perlu diberi catatan, karena

perbuatan tidak bersifat umum, sehingga meninggalkannya

adalah lebih utama.

Hadits ini juga menunjukkan bolehnya menyewa (mengupah)

orang merdeka. Ayah boleh mempekerjakan anaknya yang

masih kecil kepada orang yang memerlukan jasa

pelayanannya. kri juga dalil sahnya klaim ayah atas nama

anaknya walaupun si anak sudah baligh, karena hadits ini

menunjukkan batrwa si anak turut hadir namun yang berbicara

hanya ayahnya. Namun hal ini dapat ditanggapi, bahwa

mungkin saja si ayah bertindak sebagai wakilnya, atau

mungkin persengketaan itu terjadi karena perkara harta.

18.
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20.

Seakan-akan ayah si anak yang dipekerjakan itu menuntut

suami si wanita itu atas harta yang diambil darinya, baik itu
untuk dirinya sendiri maupun untuk isterinya. Hal ini
disebabkan adanya ahli iLnu yang memberitahu bahwa cara

berdamai itu adalatr cara yang rusak, sehingga dia berhak

mengarnbilnya kembali dari orang tersebut, baik harta itu
berasal darinya maupun dari harta anaknya. Maka Nabi SAW
memerintahkan agar harta itu dikembalikan kepadanya.

Sedangfuan hukuman itu sendiri ditetapkan berdasarkan

pengakuan orang yang dipekerjakan itu kemudian si wanita

tersebut.

Apabila kondisi dua orang yang berzina berbeda, maka

masing-masing dihukum sesuai dengan statusny4 karena

orang yang dipekerjakan itu dicanrbuk, sedangkan si wanitanya

dirajarn. Demikian juga bila salah satunya orang merdeka dan

satunya lagi budak. Demikian juga bila orang baligh berutna

dengan anak kecil (yang belum baligh), atau orang berakal

dengan orang grla, maka yang baligh dikenai hukuman

sedangkan yang gila tidak.

Orang yang menuduh anaknya tidak dikenai hukuman, karena

laki-laki tersebut berkata, "Sesungguhnya anakku berzina,"

dan tidak diterapkan padanya hukuman menuduh zina.

Kedua, *t * gp (Dari Waidutlah). Maksudnya, periwayat

yang telah disebutkan pada hadits sebelumnya.

'Pi'6,i'6 /V i.t f (Dari lbnu Abbas, dia berlcata, "(Jmar

berkata.!) Dalam riwayat Manshur bin Suffan yang diriwayatkan

oleh An-Nasa'i disebutkan dengan redaksi, ';b'ri,-, (Aht mendengar

Umar).

Ll'*,r|SS lSungguh atru khawatir...). Ini adalah bagian dari
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sebuah hadits yang selengkapnya akan dikemukakan pada bab

setelahnya. Yang dimaksud di sini adalah redaksi, LIV;\t'oyt l1

(Ketahuilah, sesungguhnya rajam adalah haq ...).

Ltii" )wl (Sufyan berknta).Ini adalatr redaksi yang maushul

dengan sanadtersebut.

'&f; ri! lseperti itulah yang alru h"fat).Ini redaksi yang

konhadiksi antara Utjcli j lotou p"ngahtan) dengan redaksi, r.i'r5,
(dan telah merajam). Al Ismaili meriwayatkannya dari riwayat Ja'far

A1Firyabi, dari Ali bin Abdillah, Burmya Imam Bukhari dalam hadits

ini, setelah redaksi Ut$li 51 Totou pengahtan) dia menyebutkan, iij
+b lrr ,J- l' ,)H fl si ,4t C^:#')'6,A3 6\1e$t1'a!:sr ,aul7
t, .",-,.'! ,,'o:r.ji. L-;+r'l;,i (Dan kami telah membacanya, "Laki-laki dan

perempuan tua fyang sudah menikahJ apabila mereka berzina, maka

rajamlah lreduanya. Rasulullah SAW telah merajam, dan kami pun

merajam setelah beliau). Narnun dalam riwayat Imam Bukhari tidak

disebutkan redaksi, "tii nnega t-{it. Kemungkinan knam Bukhari

membuangnya dengan sengaja, karena An-Nasa'i meriwayatkannya

dari Muhammad bin Manshur, dari Suffan seperti riwayat Ja'far,

kemudian dia berkata, "Aku tidak mengetahui seorang pun yang

menyebutkan ,'z;4*^lti'€Jt ltakiJahi dan perempuan tua [yang sudah

menikahJ) dalam hadits ini selain Suffan." Kemungkinan itu hanya

perkiraannya.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, para imam meriwayatkan hadits ini

dari riwayat Malik, Yunus, Ma'mar, Shalih bin Kaisan dan Uqail,

semuanya adalah para hafizh, dari Az-Zuhi, dan mereka tidak

menyebutkan redaksi tersebut. Tambatran itu terdapat dalam hadits ini
yang berasal dari riwayat Y'ttab Al Muwaththa', dari Yahya bin Sa'id,

dari Sa'id bin Al Musayyab, dia berkata , *-Nt ?*:'dt 
-A fr'):* il
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e'& it,-p.t?,'e * it'*t #'e' 35,1'3' tr-5 :sui 7$t'at
e i-b'u,: t ,b:ii:t;-?;t ;:St fi ,f rii!15 iii VSt,-ia i- *ttj,
't)f li ,9*rd ,€{0 ,W3', rt-t *vh, d* !, J:;", tt)ui .}itt ,arq

C"#y6 t$,il'eap^tt2'|Jlr :,#a.Wi !, yq G # srj l;tir tjii
e-$t lSetelah (Jmar trembati dari haji dan tiba di Madinah, dia

berpidato di hadapan orang-orang, dia berkata, "Wahai manusia,

telah berlaht sunnah-sunnah pada knlian, telah diwajibkan
kewajiban-kewajiban atas kalian, dan kalian ditinggalkan [oleh Nabi
SA\A dahm perkara yang sudah jelas. 

-kemudian 
dia mengatakan-

Jangan sampai kalian binasa karena meninggalkan ayat rajam, yaitu
seseorang mengatakan, 'Kami tidak menemulmn dua hulatman di
dalam Kitabullah'. Sebab sesungguhnya Rasulullah SAW telah

merajam, dan kami pun merajam [setelahnyal " Demi Dzat yang
jiwalru berada di tangan-Nya, seandainya manusia tidak alan
mengatalrnn bahwa Umar menambah-nambahi di dalam Kitabullah,
tentu alu akan menuliskannya dengan tangannya, 'Laki-laki dan

perempuan tua [yang sudah menikahJ apabila keduanya berzina maka

rajamlah mereka'.')

Imam Malik menyebutk ur,i 'IJ,i L.,3r L;l'i'|#rt (Laki-laki

dan perempuan tua, taki-laki dan perempuan yang pernah menikah).
Di dalam kitab Al Hilyah ketika mengemukakan biografi Daud bin
Abi Hind disebutkan: Dari Sa'id bin Al Musalyab, dari Umar: #{l
OT"-.33t iT ,i (Pasti alat alan menuliskannya di akhir At Qur'an).

Dalam hadits ini juga pada riwayat Abu Ma'syar yang akan

dikemukakan dalam bab berikuftrya ada sinyalemen tersebut, yang

mana secara bersambung dia mengatakan, *V?n, e lt J?:7:U
:utrj u ,:^!ii! yt yq e'rA 6 ;i. ,S t:;,':r-bt tii .'o$;. t:14);ui
"f$t T-;?ntt ,!t'n 16lr il;ir 6:#)tt $ tiltaJ,,sry 4#sr (sungguh

Rasulullah SAW telah merajam, dan kami pun merajam setelah
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beliau. Seandainya mereka tidak akan mengatakan bahwa Umar

menuliskan apd yang tidak terdapat di dalam Kitabullah, tentu ala.t

menuliskannya. Sungguh lmmi telah membacanya, "Laki-laki dan

perempuan tua [yang sudah menikahJ apabila mereka berzina maka

rajamlah merekn sebagai pembalasan dari Allah, dan Allah Maha'

Mulia lagi Maha Bijaksana).

Selain itu, redaksi ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan dinilai

shahiholeh Al Hakim, dari Ubai bin Ka'ab, dia berkata: - (li 'ati 'ttyt

'4 Sr ,g:)t 6 -?ti\i g;*',gt $unggth di dalamnya lalcni surah

Al Ahzaab- dulunya terdapat ayat raiam, "Laki-laki tua .... ') Setelah

itu dia menyebutkan redaksi serupa., Juga diriyayatkan dari hadits

ZudbinTsabit dengan redaksi, ,it'&j * h' *,; lt'lntt |i*
t1r...i;rpStlUAt @fu mendengar Rasulullah SAW bertrata, "Laki-

laki dan perempuan tua [yang sudah meniknh] ...-")

Diriwayatkan dari Abu Us"mah bin Sahal, batrwa bibinya

mengabarkan kepadanya, dia berkat 
",'g,Ai *V h' t* lt J'J,j $?J,i'rr)

fpt 6 (Sungguh Rasulullah SAW pernah membacakan ayat rajam

kepada kami) lalu dia menyebutkannya hingga redaksi, 4it, kemuidan

menyebutkan tambahan redaksi, g'iitr tt4 t;r! 4 (Akibat kenilonatan

yang telah mereka rasakan). An-Nasa'i juga meriwayatkan bahwa

Marwan bin Al Hakam mengatakan kepada Yazidbin Tsabit, #3\i
J.;li ;,tj1€ft';,ult \gv;- 4, F r ttt ,ei rf ,r ,j6 se.t;,biit ,;
'CF;:l r ,ir-i f ;t r{ egt lt l?;{:Jut ,:$4st ut ,;3 ('Apa

englrnu tidak menuliskannya di dalam musha/?" Dia menjawab,

"Tiddk. Tidaklah engkau melihat bahwa dua orang muda yang

pernah menikah dijaram? Kami telah mengusulknn itu, lalu Umar

berkata, "Alat culatplcan pada ftnlian." Lalu dia berknta, "Wahai

Rasulullah, tulisknnlah ayat rajam untuklat-" Beliau meniawab, "Alcu

tidak bisa.')
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Diriwayatkan kepada kami dalam kitab Fadha'il Al Qur'an
karya Ibnu Adh-Dharis dari jalur Ya'la Ibnu Hakim, dari Zaid bn
Aslam, '^gi'ol UJ;.""tr, ,'rf 'fr1 

,>:jr e r;# r 
' 

j66 u,$t i+ '#'oi
hr j; !, l'b,rQ;el sV ,rt','tt ,Jui f U';J t*"i ,e;;,:"!ir ;2
,_ili ia,i ottir*;- ei gz!)r U f y-t'Ci, ,s)b ecJlu pi *

(Bahwa Umar pernah berpidato di hadapan orang-orang, lalu dia

berlrata, "Janganlah lmlian ragu tentang rajam, karena sesungguhnya

itu adalah benar. Sungguh alcu pernah bertekad untuk menuliskannya

di dalam mushaf, lalu aht bertanya kepada Wai bin Ka'ab, lalu dia
berlrata, 'Bulmnlah alat pernah membacakannya kepada Rasulullah

SAW, lalu ditepukkan ke dadala+ dan alru mengatakan bahwa alcu

membacalrnnnya ayat rajam, namun mereka malah terus berlari
seperti berlarinya keledai'. ') Para periwayatnya tsiqah.

Ini menjelaskan sebab dihapuskannya bacaan itu, dan itu
masih diperdebatkan. Al Hakim meriwayatkan dari jalur Katsir bin
Ash-Shalt, dia berkata: Zud bin Tsabit dan Sa'id bin Al Ash pernah

menuliskan di dalam mushaf, lalu ketika melewati ayat int, Zaid

berkata, t;^:J:A:)'6'af49 glt ,,)* &3 * tO' & lt l?;tiA
6t' Ki \#i ,&;o1 *vXt, ,!* orht'ql uy $ |* Jui ,4t
tii ,;: ri1 !tur 'o?s ,*'efrLt- lt ,$ ri1'gp)t ;tf ,sf ri :'ji Jui ,:,il)
'-)j;t 

@ka mendengar Rasulullah SAW berkata, "Laki-laki dan

perempuan tua fyang berzinal maka rajamlah keduanya." Lalu Umar
berkata, "Ketika ayat itu diturunkan, alan menemui Nabi SAW, lalu
alan berlrata, 'Bolehkan alcu menuliskannya?' Namun tampalorya

beliau tidak menyukai itu." Lalu Umar berkata, "Tidakknh engkau

lihat bahwa bila laki-laki tua dan dia belum pernah menikah berzina

malra dia dicambuk, dan bila orang muda yang telah menikah berzina

malra dia dirajam?')

Dari hadits ini dapat disimpulkan, bahwa sebab dihapuskannya

bacaan itu adalah karena pengamalannya tidak seperti zhahir ayat
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tersebut (yai<ni bukan berdasarkan tua atau muda, tapi berdasarkan

sudah pernah menikah atau belum).

31. Wanita Hamil Dirajam karena Berzina setelah Menikah

,#'St'rb'&, u-ovlt'a \Lt'uli * ,,so q& it ft 

"' 
o 

tt 
' '

f e 7A' ;'# +';', 4 if c (i'1# ./'-r U
;i Jtt";'c'(r!,i* nli *,A.a. r\y.11; iL;
i'; ,i:ri px e u'5" ,aoi'ir )f u isw ?'lr ,ry'il:
:.5lii if K oi^;uA c hqti vot;tu.J-ut
'i|,'i* /6i *'zr,-itfuui ii,r iri, oy jyi,SG i ,';l'.-?lt
6-{iL,#')t !';Liu. .i,r';i i"rlx-"01r o'sii urnt ,\'?
c r', t rt,

**l-i)e, uJt LG', #- €';lt'ty ;S:t l ,:619*st o1t
'01 ,;*i ir, ,u,llnlV';'$..j ,p u"it--'1--$ ? #y
t^\i,2;-y t''1 ,t7'-fr l'o?, ,-fu) ;r 'ez aft;'^:r;; ,l* ?*
,-^L9 iF*st 'r(, Aly A4t ?ta ,b'JiG n4*t; Je
'J-\i s* ,&3'* t;i'rrt ,u,()r *t??: *it ,!\'*r\i
it: t1- .I,r, ci :'*i6 .q.;tr" * qt'u-1 ,:,*t;" ;4t

,b ctt"Sr i)'"' a;)At'i; oe Ai ;4t o, * e fi-r"":t
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C; oi,-:a:i C*el A:k'i;L*i,#tft
f, )f i $ i *:).';3 \r &_1, fr ,-rLAr';. 7L
; :Jv: * K:u- .i-i\!i*y "I &'n'u* .i;:it'fi:rri ,JU
'.^?. 6 ,#t 

'b #';t;t ^t:r'JaV c JA'oi.-X
F.u ;p ,fr.(f :Ju'"i ,:"hf i a. lt * ;:u iC ,oist st

}Jt ,;ai €U u Wi er\f i ,r1if'of C'r:; n'o*'€j
.l'of :r* ,i,: |$tt lt'r><st * AL'";fi cq3 qrL

;e ht j; ul; * t tit .,p afi'ol g\ Sri r",ir4r;.
,^ti,? ,f')tq'I hr J:jl q rK ,:*6,ir ,l; jrfrr"'6,.:u *:)
,;:rx. t*tj *,, ;a ht * it J?, e, ,tlti;il 66e)

d g!1 z'l :'; 
" !t, 'b.G 

i:A oflt; {6r, Jv oL ,;>:u
'6r lt=$ e,?:SO ,1'r q;f'#_i )4r\i4 ,yt 7S
ot-?'rf ) #r gv ri1.:dt, Jt*t;r'u'#l iL AU e
rr!'; v tl .br qV'r'i;i,e'":;: k uy,; ..:r:$yi I p,
c. t {t;'tl'$rti ot'ri-'s9.6 *t*;'tf ,&.k rt; g,q *
v ,ii p'r,lrht ;* it Jy.,ll; yf -&ur e r*;
ul; l';'r:ri' ip tlf) ,{J'o:.; ;+ a;}f t:,t ;)F
'o:A \i,66'*-t;,';'-6'$ ! Itrl :Jrt'& xy Ll,#
'stt i 6tr,ti .*, rt k erl 1'.trr Cy,:*'oi 31r

F;, ilitt;;\i gV e';:r,6? ;rh^'",#r,:ayi-
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rr ; Aq:y' ;q;t'a rty,- ? r )r:t ec. i .-fi ,g-i
6 .- 

^ 
a / .-c.r- ' '

e U h, j;'b 6_?'n ok '$';Lj ;)il'olti7 *;6. e$

* Yi'-,r er\t}i,"j;;$ ei*'i2:\i Li *,t * \t

1t\f@t'&t, ,t1i11 ij t3t'J? tL ,nr) ,i+,
e :\b 6,t?t i\n W,,f ti s",f o,\ .t:ra,f *j
,4AG p>v, rs r:A e: eit t :iU; fu" .rU\i
,a!" tavCr ;;;, t- urlni ul :,tui ?-1, t'lu c r?-s

t:t*sr ,gi.* \ Li'&'b y ,yui .i,*J.\i e :t's^ tit?t *i
* i1U,# i6 "L 

ffiu'&.ti 1'r' e i;,
uJ $G lrL J; ,irta ,#Gb'; ,P:; ,l;,r tiy ,i+c,
'ri* ,>,$ c""r- U .:1."; t.Jlv fi 6 ,',rl,a .a;t? U;.':'ff,-

lxt )t*:i ';;a ,U. rXi :Ju'"i ,hl i t^; lt * ;G ,';ry;
' ::'' o 7' o=', ,lui -"-f@r p,l- i?, 

'*yi 
-+',

;r- aol) !a.e) -Le_

i\i';r Lf*x-'oii rlni'n t'jf-'o1t ,s'flj-j-'i tty ,'r*'-,3
'of '-:-rl G+Li'a:r;; -'r:r:) i *'r'&t'oi Li:ri '.k- t
'of 

oi:r1r t5 ,itit;a" + q1r:ri *, ,f oj ,$:i- ;,$:il
f 'f ';r;'^?i'oi|;ji.a;,);",F Iie '$t
sfi; e#fpf 'uli" ltt i'ti; &&f'r1 oK

i3; G :Jua .:.^{- ,r W Jbi')l tdi *;,r. 6 Js,ty

'*|jt4,vf ;tri u.^-to';t r'$f {'iC f ', &



iil3i;i i+., sj .tirt;, *J q;lt 6'11'J,,i:j
*: 4Pt l r,l#- oj *; ex ot-'&r r4,1 tfq , rSt

,#'*,H;:il oi hr, otr ,6?iu rit:tt * -ttLtg
,; f *i;,p;6 oi'r'jL*i i;au;,;it
'$,Lti.-.ovi ;uf i t* y.lt + q* jyjQ tf ir [Jlr

€r3;r(,i .|-L;t qiii ,i!?At qtL (t ,rr;\i ;,a
t t i: a, ,,H se; u,,- *>:fu\i ;-,af1t Jartt * A;'# G-";l
t zt,zz t x.,.1 t. , ', . ,7 , o-.. -l . 'a-r!: ca-u-r+ ,i4'u'*A :.t (:6-',!* a;.t :Ljit,/>[iyi
n , / ,/ ' - . t -

f,C lui ,i;t? ; * & €:j: ,tu\ti a-6.'; ,it');qII co"1r*ll)l

'# lG .i;c G.'rJ, \t ,y ,i- ta .i;t?';).'lL '& :&c.
:)ag

W 'f. oJ #i ,y ,sif fi'n tft; q.€-ot 6 !t, Lil)

'ig-6 47 ,tu. fr >rr tfq'01 ,;.'S,i .f r i ;;lt rsrv'oy

? & )Li e6'# dtii'f! eP (f, ,,,ai \ 6 
'b

)";'of i7 *"-c. ,s$ \, ;'d6-fr ii++:-At'u rr:F-

6830. Dari Ibnu Abbas, dia berkata: Aku membacakan
(mengajarkan Al Qur'an) kepada beberapa orang dari golongan

Muhajirin, di antaranya Abdunahman bin Auf. Ketika aku sedang di
tempafirya di Mina, saat itu dia sedang bersama Umar bin Khaththab,
yaitu ketika melaksanakan haji yang terakhir kali dilaksanakannya,
tiba-tiba Abdunahman kembali kepadaku, lalu berkat4 "Apa engkau

tahu bahwa seseorang menemui Amirul Mukminin hari ini, lalu dia
mengatakan, 'Wahai Amirul Muhdnin, apa engkau tahu si fulan? Dia
mengatakan, 'Bila Umar telah meninggal, maka aku akan berbaiat
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kepada Fulan. Demi Allah, baiatnya Abu Bakar hanya dilakukan

secara tiba-tiba lalu berlangsung begitu saja'. Maka Umar pun marah,

kemudian berkata, 'Sungguh, insya Allah nanti sore aku akan berdiri

di hadapan orang-orang, lalu memperingatkan mereka tentang orang-

orang yang hendak melemahkan urusan meroka'."

Abdurrahman lanjut berkata: Aku kemudian berkata, "Wahai

Amirul Mulaninin, janganlah engkau melakukan itu, karena musim

haji ini menghimpunkan orang-orang pandir dan orang-orang dungu.

Dan sungguh mereka itulah yang akan mendominasi tempat di

dekatrnu ketika engkau berdiri nanti di hadapan orang-orang. Aku

klrawatir, ketika engkau mengucapkan suatu perkataan, itu akan

ditafsirkan oleh setiap orang yang tidak memahami maksudnya dan

tidak menempatkarurya pada porsinya. Karena itu, tangguhkanlah

hingga engkau kembali ke Madinah, sesungguhnya itulah negeri

hijrah dan negeri Sunnah. Di sana akan engkau menjumpai orang-

orang yang cerdik pandai dan para pemuka manusia, sehingga engkau

bisa menyampaikan apa yalg engkau sampaikan itu dengan mantap,

dan para ahli ilmu bisa mencerna ucapanmu dan menempatkannya

sesuai porsinya." Umar pun berkata, "Sungguh demi Allah, insya

Allah aku pasti melalcukan itu ketika pertama kali aku berdiri

(berkhutbah) di Madinah."

Ibnu Abbas lanjut berkata: Kami kemudian kembali ke

Madinah menjelang habisnya bulan Dzulhijjah. Pada hari Jum'at, aku

segera berangkat ketika matahari tergelincir, sehingga aku mendapati

Sa'id bin Za'dbir, Amr bin Nufail sedang duduk di dekat salah satu

sudut mimbar, lalu aku duduk di dekatny4 sehingga lututku

menyentuh lututnya. Tidak berapa lama, Umar Ibnu Khaththab

muncul. Ketika aku melihatnya datang, aku berkata kepada Sa'id bin

Znd bin Amr bin Nufail, "Siang ini dia pasti menyampaikan suatu

perkataan yang tidak pernah dikatakannya semenjak menjabat sebagai

kfrafifah." Namun dia tidak mempercayaiku, dan dia mengatakan,

"Engkau hanya berharap dia akan mengatakan apayang belum pemah
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dikatakannya sebelumnya." IJmar kemudian duduk di atas mimbar.
Setelah para muadzdzin selesai mengumandangkan adzan, Umar
berdiri lalu memanjatkan pujian kepada Allah dengan pujian yang

sesuai dengan keagungan-Nya, kemudian mengatakan, "Amma ba'du.
Sesungguhnya aku akan menyampaikan suatu perkataan yang telah

ditakdirkan bagiku untuk mengatakannya. Aku tidak tahu, mungkin
ini sudah dekat ajalku. Barangsiapa menghafalnya dan memahaminyq
maka dia hendaknya menyampaikannya ke mana pun yang bisa

dicapai oleh tunggangannya. Sedangkan yang ft*rawatir tidak
memahaminya, maka aku tidak membolehkan seorang pun untuk
berdusta atas namaku: Sesungguhnya Allah telah mengutus

Muhammad SAW dengan kebenaran, dan menurunkan Al Kitab
kepada beliau, dan di antara yang diturunkan Allatr adalah ayat rajam.

Setelah itu kami sering membacanya, menghafalnya dan

memahaminya. Karena itulah Rasulullah sAW telah merajam, dan

kami pun merajam setelah beliau. Maka aku khawatir, bila telah

berlalu mrlsa yang panjang pada manusia, akan ada orang yang

mengatakan, 'Demi Allah, kami tidak menemukan ayat rajam di
dalam Kitabullah'. Sehingga mereka menjadi sesat karena

meninggalkan kewajiban yang telah diturunkan Allah. Hukum rajam
di dalam Kitabullah adalah benar. Itu diberlakukan terhadap orang
yang berzina apabila telah menikah, baik laki-laki maupun
perempuan, jika ada buktinya (saksinya), atau hamil, atau pengakuan.

Kemudian, sungguh dulu kami membaca apa yang biasa kami baca

pada dari Kitabullah, 'Janganlah kalian membenci bapak-bapak

kalian. Karena sesungguhnya, adalah kekufuran pada kalian bila
kalian membenci bapak-bapak kalian 

-atau dia berkata:

Sesungguhnya kekufuran pada kalian bila kalian membenci bapak-

bapak kalian-'. Ingatlah, sesungguhnya Rasulullah SAW telah

bersabda, 'Janganlah kalian memujilru secara berlebihan,

sebagaimana halnya Isa putra Maryam dipuji secara berlebihan. Dan
kntakanlah, Hamba Allah dan utusan-Nya'.Kemudian telah sampai

kabar kepadaku, bahwa ada seseorang di antara kalian mengatakan,



'Demi Allah, seandainya Umar meninggal, aku akan berbaiat kepada

fulan'. Janganlatr seseorang teperdaya dengan mengatakan, bahwa

baiatnya Abu Bakar itu terjadi dengan serta merta lalu berlangsung

begitu saja. Ingatlah, hal tersebut memang demikian adanya, akan

tetapi Allah memelihara dari keburukannya, dan tidak ada dari kalian

orang yang lehemya dipenggal seperti halnya Abu Bakar. Barangsiapa

yang berbaiat kepada seseorang tanpa musyawarah dari kaum

muslimin, maka dia tidak dibaiat. Demikian pula orang yang berbaiat

kepadany4 karena keduanya telatr teperdaya dengan memasrahkan

diri mereka untuk dibunuh. Sungguh di antara yang kami ketatrui,

ketika Allah mewafatkan Nabi-Nya SAW, kaum Anshar

meriinggalkan kami, dan mereka mengadakan pertemuan tersendiri di

Saqifah bani Sa'idah. Ali, Az-Zubur dan para pengikut mereka, juga

meninggalkan kami, sementara kaum muhajirin sepakat kepada Abu
Bakar, lalu aku berkata kepada Abu Bakar, 'Wahai Abu Bakar, mari

kita temui saudara-saudara kita kaum Anshar'. Maka kami pun

berangkat hendak menemui mereka. Setelah kami dekat dengan

mereka, kami ditemui oleh dua orang shalih dari mereka, lalu mereka

menyebutkan apa yang telah dipesankan oleh kaumnya. Keduanya

mengatakan, 'Hendak kemana kalian wahai kaum Muhajirin?' Kami
pun menjawab, 'Kami hendak menemui saudara-saudara kami, kaum

Anshar'. Keduanya berkata, 'Tidak. Janganlah kalian menemui

mereka. Selesaikanlah urusan kalian sendiri"'. Aku berkata 'Demi
Allah, kami harus menemui mereka'. Maka kami pun berangkat

hingga kami menemui mereka di Saqifatr bani Sa'idah. Tenr5rata, ada

seorang laki-laki yang diselimuti dengan pakaiannya di tengah

mereka, lalu aku bertanya, 'Siapa ini?' Mereka menjawab, 'Ini adalah

Sa'ad bin Ubadah'. Aku bertanya lagi, 'Mengapa dia?' Mereka

menjawab, 'Demam'.

Setelah kami duduk sebentar, juru bicara mereka membaca

syahadat, lalu memanjatkan pujian kepada Allah dengan pujian yang

sesuai bagi-Nya, kemudian mengatakan, 'Amma ba'du. Kami adalah
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para penolong Allah dan pasukan Islam. Dan kalian, wahai kaurn
Muhajirin, kalian adalah segolongan kecil yang merayap pelan-pelan
dari kaum kalian. Namun tiba-tiba saja mereka hendak menyingkirkan
kami dari asal kami dan menjauhkan kami dari urusan ini'. setelah dia
diam, aku hendak berbicara, dan aku memang telah menyiapkan
perkataan yang aku senangi. Aku akan menyampaikannya di hadapan

Abu Bakar, dan aku telah membatasi perkataan itu agar tidak kasar.

Ketika aku hendak berbicar4 Abu Bakar berkat4 'Tenanglah'. Aku
pun khawatir menyebabkannya marah. Kemudian Abu Bakar
berbicara. Sungguh dia lebih pandai dan lebih santun daripada aku.
Demi Allah, dia tidak melewatkan satu kalimat pun yang aku senangi
yang telah aku persiapkan. Semuanya dia ungkapkan secara spontan
atau lebih baik dari itu, demikian seterusnya sampai dia diam. Setelah

selesai, dia mengatakan, 'Kebaikan yang kalian sebutkan pada kalian,
itu memang benar adanya. Dan perkara ini tidak akan dikenal (di
kalangan bangsa Arab) kecuali karena perkampungan euraisy ini.
Mereka adalah kaum Arab yang terhormat, baik secara nasab maupun
tempatnya. sungguh aku telah rela terhadap salah seorang dari kedua
orang ini untuk (menjadi pemimpin) kalian. Maka, silakah kalian baiat
siapa pun di antara keduanya yang kalian kehendaki'. Dia kemudian
meraih tanganku dan tangan Abu ubaid bin Al Jarrah yang saat itu
sedang duduk di antara kami. Sungguh tidak ada yang aku benci dari
perkataannya kecuali yang ini. Demi Allah, bila aku diajukan lalu
leherku dipenggal tanpa me,ndekatkanku dengan dosa dari perkara itu,
sungguh itu lebih aku sukai daripada aku mempimpin suatu kaum
yang di dalamnya terdapat Abu Bakar. Ya Allah, kecuali bila jiwaku
terbuai saat kematian yang tidak aku dapati sekarang. Lalu seorang
Anshar berkata, 'Aku orang yang bisa diandalkan, berpengalaman,
putra terbaiknya dan pemimpin yang diagungkan. Dari kalian seorang
pemimpin, dan kami pun seorang pemimpin, wahai orang-orang

Quraisy!' Maka perbincangan pun semakin ribut dan suaranya

semakin meninggi, sampai-sampai aku khawatir terjadi perselisihan.

Maka aku berkata, 'Ulurkan tanganmu wahai Abu Bakar!' Maka Abu
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Bakar mengulurkan tangannya, lalu aku berbaiat kepadanya, lalu
kaum muhajiria berbaiat kepadanya, kemudian kaum Anshar pun

berbaiat kepadanya. Kernudian kami menghampiri Sa'ad bin Ubadah.

Setelatr itu salatr seorang dari mereka berkata, 'Kalian telah

membunuh Sa'ad bin LJbadah'. Maka aku berkata, 'Allatr telatr

membunuh Sa'ad bin Ubadah'. Selanjutnya Umar mengatakan,

'Sesungguhnya kami, demi Allatr, kami tidak menemukan perkara lain
yang tengah kami hadapi saat itu, yang lebih penting daripada

pembaiatan Abu Bakar. Kami khawatir, bila kami telah berpisah

dengan kaum itu, dan tidak tedadi pembaiatan saat itu, mereka akan

membaiat salah seorang dari mereka setelatr kami. Sehingga kami

berbaiat kepada mereka mengenai hal yang tidak kami ridhai, atau

kami menyelisihi mereka sehingga terjadi kerusakan. Barangsiapa

yang berbaiat kepada seseorang tanpa musyawarah dari kaum

muslimin, maka dia tidak boleh diikuti. Demikian pula orang yang

berbaiat kepadany4 karena 'keduanya telah teperdaya

mempersembalrkan diri mereka unfuk dibunuh'."

Keteransan Eadits:

(Bab wanita hamil dirajam karena berzina ketika telah
menikah). Al Ismaili berkata, "Maksudnya adalah bila hamil karena

berzina setelah menikah, kemudian dia melahirkan. Sedangkan ketika
masih hamil laaka tidak boleh dirajam sampai dia melahirkan."

Ibnu Baththal berkata, "Makna judul ini, apakah wanita hamil
(karena zina) wajib dirajam atau tidak. Menurut Ijma', bahwa wanita
hamil tidakboleh dirajam sampai melahirkan."

An-Nawawi berkat4 "Demikian juga bila hukumannya berupa

cambukan, maka dia tidak boleh dicambuk sampai dia melahirkan.

Demikian juga wanita hamil yang harus diqishash maka tidak boleh
diqishash sampai dia melahirkan, demikian menurut Ijma'."

Ketika Umar hendak merajam wanita hamil (karena telatr
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berzina), Mu'adz berkata kepadanya, "Tidak ada jalan bagimu untuk

merajamnya sampai dia melahirkan apa yang di dalam perufirya."

Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah, dan para periwayatnya

tsiqah. Kemudian adra perbedaan pendapat setelah wanita itu
melatrirkan, Malik berkata, "Bila dia telatr melahirkan, maka dia

dirajam, dan tidak ditunda hingga mengasuh anaknya." Para ulama

Kufah berkata, 'Dia tidak dirajam setelah melatrirkan sehingga dia

menemukan orang yang akan merawat anaknya." Irri juga merupakan

pendapat Asy-Syafi'i dan salatr satu riwayat dari Malik. Asy-Syaf i
menambahkan, "Dia tidak dirajam hingga selesai menS/usui."

Imam Muslim meriwayatkan dari hadits Imran bin Hushain, !i
;tis$ -?n ,fjt'u,# ,fj pj *ht ,k|lrul'& ar;l

z{,2} 4.V6 ,,ir',>zi Ai ,:6as ;r'ik?ti aVG (Bahwa seorans

wanita dari sulru Juhainah pernah mendatangi Nabi SAW dalam

keadaan hamil karena telah berzina, lalu dia menyebutkan bahwa

dirinya telah berzina. Maka beliau memerintahkan agar dia tetap

tinggal sampai melahirkan. Setelah melahirkan, wanita itu datang

lagi menemui beliau, lalu beliau memerintahknn, maka dia pun

dirajam). Imam Muslim juga meriwayatkan dari hadits Buraidah

dengan redaksi, ',y k WtUui g,* lt l'rt[,Li6 )+bb'af;ybi
'6'i'dt:pje rh.tr2'#tWj r 'jri ltbjAt.g;at,-?,q Su6,(1t

W? .yt l:b;6-ebiAr.,i6 &iiui '+';-(Bahwa seorqns wanita

dari sulu Ghamid berkata, "Wahai Rasululah, sucikanlah alan." Dia
kemudian mengatakan bahwa dia hamil karena telah berzina, maka

beliau berkata kepadanya, "Sampai engkau melahirknn." Setelah

melahirlran, beliau berkata, "Kami tidak merajamnya dan dia

meninggalkan analorya yang masih kecil tanpa ada yang

menyusuinya." Maka berdirilah seorang laki-laki lalu berkata, "Alat

yang alran menanggung penrysuannya, wahai Rasulullah." Maka

b eliau pun meraj amnya).
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Dalary riwayatnya yang lain disebutkan dengan redaksi, 'e\\t
r64T:cr*gJ' 'n 

ft jtAiitft;"bt;b (Dia kemudian me:nyusuinya

hingga menyapihnya, lalu dia menyerahknn anak itu kepada seorang

taki-taki dari knlangan ftnum muslimin, dan beliau pun merajamnya).

Dari kedua riwayat Buraidah dapat disimpulkan, bahwa riwayat kedua

mengandung tarnbahan sehingga dapat dipadukan dengan yang

pertama, bafiwa yang dimaksud dengan,'aLt-C't1'-,J)\@lat yang akan

menanggung penryuannya) adalah, aku yang akan mengurusnya.

Kesimpulan dari hadits Imran dan hadits Buraidah, bahwa wanita dari

suku Juhainah telah ada orang yang akan menyusui analarya, ini

berbeda dengan kondisi wanita dari suku Ghamid.

,rq F.\ f (Dari lbnu Abbas). Dalam riwayat Malik

disebutkan dengan redaksi, ',--lvl'";i* ,{pl -;t&i!'*'of
t:* U. ,f tt l-?'& i-?$t (Bahwa Abduttah bin Abbas

memberitahukan kepadanya, alat membacaknn [Al Qur'anJ kepada

beberapa orang dari golongan Muhaiirin, di antaranya Abdurcahman

bin Aufl. Saya belum menemukan rulma-nama mereka selain yang

telatr disebutkannya ini. Imam Malik menarnbahkan dalam

riwayatrya, + ,,j|lt & ?6a:;fr,3\i'U y^t'+'t tt C'fr 9V e
|'*t'i)t (Pada masa lchildah (Jmar, alat tidak pernah melihat seorang

pun yang gemeteran sebagaimana halnya yang dialami oleh

Abdurrahman saat membaca). Ad-Dawudi mengatakan seperti yang

dinukil oleh Ibnu At-Tin tentang maknq lj)'"Jjitt.Jlk 6*"
membacakan [Al Qur'anJ kepada beberapa orang). Maksudny4 aku

belajar Al Qur'an dari mereka, karena ketika Nabi SAW wafat, Ibnu

Abbas baru hafal surah-suratr mtfashshal dari golongan Muhajirin dan

golongan Anshar.

Selanjutnya dia berkata, "Apa yang dikatakannya ini keluar

dari zhahirnya bahkan dari nashnya, karena makna '"it adalah
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mengajarkan."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, komentarnya ini dikuatkan oleh

redaksi yang terdapat dalam riwayat Ibnu Ishaq dari Abdullah bin Abi
Bakar, dai- Az-Zuhi, 'fr't ,brlfr, )* i. ,f"j, * JtWi ,*
o-t?t yu* i. ,>* jt'tt ibl yir,,jt i.Utt" menemui Abduruahman bin

Auf ketika kami berada di Mina bersama Umar bin Khaththab. Alcu

mengajarkan Al Qur'an kepada Abdurrahman bin Aufl. Hadits ini
diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah.

Ibnu Abbas adalah seorang yang cerdas dan cepat hafal,

sementara banyak satrabat karena kesibukan mereka dengan jihad,

mereka belum menguasai hafalan Al Qur'an. Lalu mereka berusaha

menghafalnya setelah meninggalnya Nabi SAW dan selama mereka

tinggal di Madinah. Oleh sebab itu, mereka mengandalkan anak-anak

cerdas dari kalangan merek4 lalu mereka pun membacakan untuk
hafalan.

'-,:e +'$,t ,#rl,*Sf U#j Getita aht sedang berada di

tempatnya di Mina, saat itu dia sedang bersama (Jmar bin
Khaththab). Dalam riwayat Ibnu Ishaq disebutkan dengan redaksi,

tinggalnya, tapi alru tidak menemukannya, mala alw pun
menunggunya sampai dia datang).

Wn # iI e (Yaitu l@titw melaksanakan haji yang terakhir

lrali dilatrsanakannya). Maksudnya, ibadah haji yang dilaksanakan

oleh Umar, yaitu pada tatrun 23 H.

',,;9$,;i 
'.Jfl*i$!: 

j Qtp, engtcau tahu bahwa

seseorang menemui Amirul Muloninin hari ini). Saya belum
menemukan nama pria tersebut.

|il e1U',b (Apo engkau tahu si futan). Saya juga belum

menemukan nama pria tersebut. Dalam riwayat Ibnu Ishaq disebutkan,
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bahwa orang yang mengatakan itu lebih dari safu orang, redaksinya

adalatr, * nJz4.$i )tJ,\\'n,#tbi got*o d.ua orang dari

lralangan Anshar menyebut-nyebut tentang pembaiatan Abu Bakar).

r-,tyi Uq'ra $ungguh atru akan berbaiat tr.epadafulan).Dia

adalalr Thalhah bin Ubaidillatr. Diriwayatkan oleh Al Bazzar dari jalur

Abu Ma'syar, dari Zud bin Aslam, dari ayahnya dan dari Umair

maula Ghufrah, keduanya berkata, io f ,fj eiii gtterikan harta

lcepada Abu Bakar). Setelah itu disebutkan kisah yang panjang tentang

pembagianhartarampasan, lalu diaberkata, ,lt {f' f 'ci'k $1."b

'c;.zi)b ;;t4,et'i eil';;4:it;l oc ii ! ,r,6r :-fr.i,1? W €
:y S Qlingga di akhir tahun yang (Jmar melaksanaknn haii,

sebagian orang berlata, "Jikn Amirul Muloninin meninggal, maka

lcami akan mengangkat fulan." Maksudnya adalah Thalhah bin

Waidillah). Ibnu Baththal menukil dari Al Muhallab, bahwa yang

dimaksud mereka untuk dibaiat adalah seorang laki-laki dari kalangan

Anshar, tapi dia tidak menyebutkan sandarannya mengenai hal itu.

,ii,t S ejq.Ut o !t; (Demi Allah, baiatnya Abu Balar

hanya ditatcutmn secara tiba-tiba). Xat"i;ii berarti secara tiba-tiba.

Diriwayatkan dari Sahnun dari Asyhab, bahwa dia membac *yu'J,
dia menafsirkanny4 terlgpa.:lya sesuatu dari sesuatu. Dia

mengatakar5 bafuwa bacaan ajD adalah keliru, karena itu bermakna

sesuatu yang disesali, sedangkan pembaiatan Abu Bakar tidak disesali

oleh seorang pun. Lalu ditanggapi dengan kevalidan riwayat 'Ji, d*
terjadinya sesuatu secara tiba-tiba tidak mesti menjadi sesuatu yang

disesali oleh setiap orang, tapi mungkin penyesalan itu hanya

dirasakan sebagian tanpa sebagian lainnya. Mereka yang mengaitkan

dengan pembaiatan Abu Bakar itu adalah yang tidak turut

menyaksikan. Dalam riwayat Ibnu Ishaq disebutkan setelah kata'ajjf
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(secara tiba+iba), 9*- 'b 
'q.H U|U 4it'ol s;'cln\i;,1'€U t;t

-f nii',^ i r#|si-.c. ris t_s _L;Arigt_i:9,4 (Matrn tidak

menghalangi seorang pun bila dia telah tiada, untuk berdiri kepada
seseorang lalu mengulurkan tangannya, sehingga baiat itu terjadi
seperti itu -yaloti seperti pada kisah Abu Bakar-). Keterangan
tambahan tentang makna 'eai uy^ndikemukakan kemudian.

#;= raJi (Matra (Jmar pun marah). Ishaq menambahkan

dalam riwayatrya , oLi i:f 'nL '?i, '^AL G *i {Dengan pemarahan

yang aht belum pernah melihatnya marah seperti itu sebelumnya).

fl:tJi'i'tbJ;" 
"isi 

1lt"l "* 
ohkan urus an merda). Demikian

redaksi yang disebutkan dalam semua riwayat, sedangkan dalam
riwayat Malik disebutkan, i't:*x-.Ibnu At-Tin menceritakan, bahwa

diriwayatkan juga dengan huruf ain dan dhammah di awalnya yakni

i:J*.ji, dari kata ;=:'ril, yang artinya menjadi tidak ada penolong

bagrnya. Sedangkan kata'q'.*-:it berarti yang lemah, dari kalimat

irir 11 '#, yang artinya salah satu tanduk domba itu pecah.

Maknanya, mereka terbuai oleh urusan mereka sehingga menjadi
lemah lantaran kelemahan mereka. yang pertama lebih tepat, dan
maksudnya adalah, mereka merretapkan suafu perkara tanpa
pertimbangan matang dan tanpa musyawarah. Hal ini pernah terjadi
setelah kepemimpinan Ali sebagaimana yatgtelah diperingatkan oleh
Umar RA.

eiv*i u"tit yVs'{ii- lUenghimpunkan orang-orang pandir

dan orang-orang dungu).KataLLb'j tberarti orang-orang bodoh. Ada

juga yang mengatakan, bahwa artinya para pemuda. Sedangk *Lv filt
makna asalnya adalah, belalang kecil ketika pertama kali terbang.
Kata ini digunakan juga sebagai sebutan orang-orang dungu yang
tergesa-gesa melalnrkan perbuatan buruk atau negatif.
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*? e tti!))i- ltvtereka itutah yang akan mendominasi tempat

di dekatmu). Kata ',!-t;j berarti tempat yang berada dekat denganmu.

Dalam riwayat Ibnu Wa5b dari Malik disebutkan, 'di ti7',1-,.$n jl

/6t ,, (Di maitismu saat engkau berdiri di hadapan orang-orang)'

6:H (O ttafsirlmn), dari ;;LJ I iJ\, yang artinya melepaskan

sesuatu. Dalam riwayat As-Sarak*rsi disebutkan dengan redaksi, tilH

yang artinya membawakarulya kepada selain tujuannya. Seperti itu

riwayat Ibnu Wahb, dan dia mengatayan, 4]f-lti.l1tlqH'
(Ditatcwittran oleh mereka dan tidak memahaminya). Maksudnya,

tidak mengerti maksudnYa.

'"rbrJl (Menj ump ai). Maksudnya, sampai.

U,F\' (Sungguh alar al<an berdiri). Dalam riwayat Malik

disebutkan dengan redaksi, l o,tilt'itE\'ttJ.A {i.ru.Jlt U$ i;i t',lul

(umar kemudian berknta, "Jika aht tiba di Madinah dalam keadaan

sehat, alat pasti akan membicarakan itu kepada orang-orang")

U.ji 6mberdiri pad.anya).Dalamriwayat Al Kasymihani dan

As-Sarakhsi disebutkan dengan redaksi, ?t -11 (Alat berdirf) tanpa

menyebutkan kata ganti orang ketiga tunggal di akhir kalimat.

z,)r4t qs * G (Menjelang habisnya bulan Dzulhijjah)' Kata

* dibaca dengan harakat dhammah pada huruf ain dan sulatn pada

huruf 4alyakni ,;b,atau dengan harakatfathahpadahumf azn dan

kasrah pada huruf qaf ya]rJli * Bacaan terakhir mrlah yang lebih

utama, karena yang pertama biasa digunakan setelah genap,

sedangkan yang kedua digunakan saat mendekati. Bila dikatakan, c6

tcJt * (Dia datang sehabis bulan) ada dua pengertian, sedang yang

terjadi ada yang kedua, karena Umar tiba di Madinah sebelum
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habisnya bulan Dzulhijjah, yaitu pada hari Rabu.

ct:l;t'dte (Aht segera berangpat). Dalam riwayat A1

Kasymihami disebutkan dengan redaksi, gtjil!. Suffan menambahkan

dalam riwayafirya yang diriwayatkan oleh Al Bazzar, 'z;llit"cri+i

)4:,J1 ,Sta';$ )F'i f:j,'* ern c Af si (Ketitu tiba hari

Jum'a\ alat teringat apa yang diceritakan oleh Abdurrahman bin Auf
kepadalat, malm alat pun segera beranglcat ke masjfi. Sementara

dalam riwayat Juwairiyah dari Malik yang diriwayatkan oleh Ibnu

Hibban dan Ad-Daraquthni disebutkan, ,/ft( Q (Karena apa yang

d ib er i t a hulranny a kep a d alcu) .

]-i1-Jr *t)'* (Ketika matahari tergelinci). Dalam riwayat

Malik disebutkan,'rr:&'zki'c tg'fu 6aat panas mulai terik).

Sementara dalam riwayat Ahmad dari Ishaq bin Isa disebutkan

tambahan redaksi, Yu.',:t..Jg I , 
jri ,;;tr ,,5,6 rl&'{g::" t;,t'-Urll, Lii

r,ii'j>i :i 17,'u rtt Ull. er Oq*, bertanya lceptada Malik, "Apa

itu shalcknh umay?" Dia menjawab, "Orang buta. Dia tidak peduli
saat seperti apa dia keluar, dan tidak mengetahui panas dari dingin,
atau seperti itu.")

Saya (Ibnu Hajar) katakan, itu adalah penafsiran makna. Abu
Hilal Al Askari berkat4 "Maksudnya, ketika panas sudatr mulai terik.
Asalnya adalah sebagai sebutan seorang laki-laki dari kalangan

pekerja yang biasa dipanggrl Umay. Suatu ketika dia memerangi suatu

kaum di siang hari, lalu berhasil mengalahkan mereka. Setelah itu dia

menjadi perumpamaan bagi setiap orang yang muncul pada waktu
tersebut."

Ada yang mengatakan, bahwa itu adalah seorang laki-laki dari

Adwan yang datang bersama jarnaah haji di saat siang hari, lalu

dijadikan sebagai perumpamaan. Ada juga yang mengatakan, bahwa

maknanya adalah seseorang pada waktu tersebut dalam keadaan buta,

FATHUL BAARI - UL7



tidak dapat melihat matatrari secara langsung dengan matanya. Ada
pula yang mengatakan, bahwa asalnya adalah kijang yang berputar-
putar kebingungan karena teriknya panas matahari sehingga dia
menabrak apa yang ditemuinya de,ngan kepalanya.

Ad-Daraquthni meriwayatkau dari jalur Sa'id bin Daud, dari
Malik, |3';<-b adalah saat di siang hari yang biasa disebut oleh

orang-orang Arab." Maksudnya, pertengahan siang atau menjelang
pertengahan siang.

t lt, t t 1-''a-J? i:.l.liri (Lalu aht du&* di delatnya). Dalam riwayat Al

Ismaili disebutkan dengan redaksi, 'cii-; (Sejajar dengannya).

Demikian redaksi riwayat Malik. Dalam riwayat Ishaq Al Gharawi

dari Malik disebutkan dengan redaksi, 'oiti-. (Sejajar dengannya).

Sementara dalam riwayat Ma'mar disebutkan, 
tr-13 

* jl'rilri
'g't ,g't (Latu alat duduk di sampingnya sehingga lututht menyentuh

lututnya).

?a3-,/i1 p giao* berapa lama).Maksudnya, segera setelatr itu

Umarpun muncul.

et t:( 1Uuncut1. Maksudnya, keluar dari tenrpatnya menuju

ke arah mimbar. Dalam riwayat Malik disebutkan,'Ai, *- *'e"'Oi
(Umar pun muncal menuju mimbar).

i-jtri z*:,lt "f r"j (Siang ini, dia pasti menyampailan suatu

perkataan). Maksudnya, Umar.
..1. t .lt.nt "',-,ilhi-.t in qJii | (YanS tidak pernah dikataftannya semenjak

menjabat sebagai khalifoh). Dalam riwayat Malik disebutkan, tyk-'l
.2,i Ui L i'J-rl (Yang tidak pernah dikatakan oleh seorang pun

sebelumnya).
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',**b 6 (Engkau hanya berharap). Dalam riwayat Al Ismaili

disebutkan dengan redaksi, ;J 6.

U$"F-i 6 J1u,..';:l pio almn mengatakan apa yang belum

pernah dikatakannya sebelumnya). Suffan menambahkan dalam

berlmta, "Engkau hanya berharap.') Ada yang mengatakan, batrwa

maksud Ibnu Abbas adalah mengingatkan Sa'id berdasarkan apa yang

diberitahukan Abdurrahman kepadany4 agar dia memperhatikan dan

mencermati apa yang dikatakan Umar. Namun itu tidak berkenan bagi

Sa'id dan dia mengingkarinya karena dia tidak mengetahui apa yang

telah dialami Umar.

dri qLtj-',fr.W Slf I (Alat tidak tahu, mungkin ini sudah

deknt ajallat). Maksudnya, sudah dekat kematianku. Ini termasuk hal-

hal yang diungkapkan oleh lisan Umar dan terjadi sebagaimana yang

dikatakannya. Dalam riwayat Abu Ma'syar yang telah disinggung

dapat disimpulkan tentang sebabnya, yaitu dalam khutbahnya ini

umar mengatakan , d.F k)'o1? UJi ,;91 yi + it s]ri oi ;1t;) U-1't

(Alat telah bermimpi dan itu tidak lain keanali ketika ajallat sudah

delrat. Alcu bermimpi melihat seekor ayam seolah-olah mematukJcu).

Sementara dalam riwayat Mursal Sa'id bin Al Musayyarn dalam kitab

Al Muwathrfta' disebutk 
^n, 

'p *1124;-bf iirr tai '&, U 1:b 6 -P'oi

yIJ lt gb- (Bahwa setelah'U*o, kembali dari haji, dia berdoa

lrepada AIIah agar mewafatkannya tanpa menyia-nyiaknn dan tidak

berlebihan). Di akhir kisahnya disebutkan , 'B ,i; 4, 1Js'g;yUi

'p lnenm juga Dzulhijjah berlalu hingga (Jmar terbunuh).

'r3;Su-.'l;,t *Viitt ul:e tll;i e.ii ilr ts1 ls"ruoggahnya Allah

telah mengutus Muhammad SAIT dengan kebenaran). Ath-Thaibi

berkata, "IJmar mendahulukan perkataan ini sebelum menyampaikan
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apa yang hendak disampaikannya adalah sebagai pendahuluan, dEN

para pendengarnya memperhatikan apa yang dikatakan."

+ tt3i (Dan di antara). Dalam riwayat Al Kasymihani

disebutkan dengan redaksi, lii.

i;r 6 Qqyot tentang rajam). Hal ini telah dipaparkan pada

bab sebelumnya.

e,v"j *?tr e !,'J:*3?i .t^*i't (Dan memahaminya.

Rasulullah SAW tetah merajam\. Datam riwayat Al Ismaili disebutkan

dengan redaksi, '#):t dengan tanrbahan huruf wau, detrikian juga

riwayat Malik.

;*fi (Maka alu khawatir). Dalam riwayat Ma'mar

disebutkan dengan redaksi, '.$t-t,,i$ (Dan sesungguhnya alat

khawatir).

?rt tiSlH-i ):-i.tj4; (sehingga mereka meniadi sesat

karena meninggallan kewajiban yang telah diturunkan Allah).

Maksudnya, dalam ayat tersebut yang telah dihapus bacaannya namun

hukumnya masih tetap berlaku. Apa yang dikhawatirkan Umar itu

akhimya terjadi, yang mana sebagian golongan Khawarij atau

sebagian besar mereka dan sebagian Mu'tazilah mengingkari hukum

rajam. Ab&rrazzaq dan Ath-Thabari meriwayatkT duti jalur lainnya

dari Ibnu Abbas, batrwa Umar berkata, f ja3'i.'t<:-?ti|f (Akan

datang suatu kaum yang mendustakan raiam). Sementara dalam

riwayat Sa,id bin Ibrahim dari Ubaidullah bin utbah falam hadits

Umar yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i disebutkan, 6 ,,t!"tr-rlS'Oy2

'*t *h'.-,r.a i'l?3?"nrf .3rur !':$ e6r,.c|iu.{oo"
sungguh ada orang-orang yang berftata, "Mengapa harus rajam,

padahal d.i d.alam Kitabullah hanya cambuk." Ketahuilah, Rasulullah

SAW telah merajam).
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hi me,ngisyaratkan bahwa Umar meinbayangkan adanya
or:lng-orang yang mengatakan hal itu lalu dia me,nyanggabnya.
Disebutkan dalam kitab Al Muwaththa' dari yahp bin Sa,id, dari
Sa'id bin Al Musayyab, dari Umar , jt- t:t ;:l { ,f rl?.qi of ntt4
|*:fr !'?q ,f {-n y(r 'it (Jangan sampai katian bitasa
lrarena [meninggallanJ ayat rajam, yaitu seseorang mengatakan,
"Alat tidak mendapati dua hulatman itu dalam Kitabullah." sungtrt
Rasulullah SAW telah meraj am).

'* !, q4 4 e.tjt: eluhm ralam di dalam Kitobullah

adalah benar). Maksudny4 dalam firman Allah dalam surah An-
Nisaa' ayat 15,'V olh, W-\i (atau sampai Ailah memberi jalan

yang lain kepadanya). Lalu Nabi SAW meqielaskan bahwa yang
dimaksud itu adalah dirajamnya pelaku yang sudah me,nikah dan
dicarnbuknya pelaku yang belum menikah, sebagaimana yang telah
disinggung dalarn kisah orang yang disewa tadi.

'-4t'c.;,6 $ llft a ada bulainya [saksinyaJ). Maksudq,:a, sesuai

de,ngan syaratnya.

'ibr( 6l Qapabtta telah menikalr). Maksudnya baliglr, berakal,

merdeka dan telah menikatr de,ngan pernikahan yang sah den telah
menggauli pasangannya.

Fat OS'tt (Atau hamit). Dalam riwayat Ma,mar disebutkau

dengan redaksi, j-;i' (Hamil). Maksudnya, wanita yang tidak

bersuami atau tidak memiliki majikan didapati hamil dan tidak ada
syubhat serta tidak pernah terjadi paksaan.

J(;?ti'1l pltau pengalaun). Maksudnya, pengakuan zjna

Dalam riwayat Suffan disebutkan,rSt-*!'ri'.) :; o,e ,t (Anu turjadi

lrchamilan atau adanya pengalann).
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I' y.g u rp qff e {j (Kemudian sungguh dulu knmi

membaca apa yang biasa kami baca dari Kitabullah). Maksudnya, di

antara ayat yarrg telatr dihapus bacaannya.

Eq V tit; | (Janganlah tmlian membenci nenek moyang

katian). Maksudnya, janganlah kalian mengaku bemasab kepada

selain bapak-bapak kalian.

tr,-,,d',0;r1,nts.q ",* t #t bt 4f,r'ijy (Karena

sesungguhnya, adalah kelatfuran pada kalian bila knlian membenci

bapak-bapak kalian ----atau [dia berftnta:J Sesungguhnya kelatfuran

pada kalian-.) Demikian redaksi yang dicantumkannya, dengan

keraguan. Begitu pula dalam riwayat Ma'mar, tapi dia menyebutkan,

'g.q ,* rr$;bl'€". ,:;E "0fi1 |8 ";s )5,i'6i.q ,* rt| | (Jangantah

lralian membenci bapak-bapak knlian, karena sesungguhnya itu

adalah kelatfuran pada kalian. Atau: Sesungguhnya kela{uran pada

lrnlian adalah knlian membenci bapak-bapak kalian). Sementara

dalam riwayat Juwairiyah dari Malik disebutkan dengan redaksi, Li
'.SJ.LJ'F t:F.Lt i,f E fjt lxorrna sesungguhnya kehtfuran pada

lralian adalah kalian membenci bapak-bapak kalian).

l;t ^Je hr & lt l--,1,t4e 11 (Ingattah, kemudian

sesungguhnya Rasulullah sAW). Dalam riwayat Malik disebutkan

dengan redaksi, 'ob li (Ingatlah, dan bahwasanya) dengan htxuf wau

sebagai gantilafazh i.

eir t (Janganlah kalian berlebih-lebihan memuiila).

Bagran ini yang didengar oleh Suffan dan Az-Znhi dan diriwayatkan

secara sendirian oleh Al Humaidi dalam Al Musnad dari Ibnu

Uyainah, bahwa aku mendengar itu dari Az-Ztthli. Ini telah

dikemukakan secara tersendiri dalam biografi Isa AS pada

pembahasan tentang cerita nabi dari A1 Humaidi dengan sanad-nya
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lIU.

berlebih-lebihan). Dalam riwayat sufran disebutkan dengan redaksi,

,;4 c;r:alt'c,,?( Uil (Sebagaimana kaum Nasrani berlebih-lebihan

memt4ii Isa).

I' ip tjii 1Oo" Icatakanlah,,,Hamba Ailah.,) Dalam riwayat

Malik disebutkan dengan redaksi, t;fi !t'-+ Lrt J,Jiti (Karena

sesungguhnya alat adalah hamba Allah, maka katakanlah).

Ibnu Al Jauzi berkata, "Adanya larangan tentang sesuatu tidak
selalu berarti terjadinya sesuatu itu, karena kita tidak pernah
mengetahui seorang pun yang mengklaim terhadap Nabi sAw
sebagaimana kaum Nasrani mengklaim Isa. Jadi, sebab larangan
tersebut adalah karena peristiwa yang pernah terjadi seperti yang
disebutkan dalam hadits Mu'adz bin Jabar, dia meminta izin untuk
bersujud kepada beliau, namun beliau menolak dan melarangrya.
Tampaknya, beliau khawatir ada orang lain yang melakukan lebih dari
itu, maka beliau melarang itu sebagai penegasannya.,,

Ibnu At-Tin berkata, "Makna sabdabeliau, *p r (janganlah

kalian berlebih-lebihan memuj ila) adalah, j anganlah kalian memuj iku
sebagaimana halnya pujian kaum Nasrani terhadap Isa putra Maryam,
sehingga sebagian mereka sangat berlebihan terhadap Isa dengan
menganggapnya sebagai tuhan di samping Allah, sebagian lainnya
menggapnya sebagai Allah, dan sebagian lainnya menganggapnya
sebagai anak Allah. Kemudian beliau menyertakan perkataan, lt * ot

(Alru adalah hamba Allah). hti yang dimaksud Umar dengan
mengemukakan kisah ini adalah karena dia khawatir terjadi sikap
mereka yang berlebihan. Dia khawatir terhadap orang yang tidak
mempunyai kekuatan dalam memahami sehingga menduga seseorang
berhak menjabat khilafah, lalu diangkatlah dia menjadi khalifah
padahal dia tidak berhak. Akibatnya, dia cenderung melebih-lebihkan
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apa yang tidak ada padanya, dan ini dilarang."

Kemungkinan juga maksudnya adalah, apa dilakukannya saat

memuji Abu Bakar tidaklah termasuk sikap berlebihan yang dilarang,

saat dia berkat4 "Di antara kalian tidak ada yang seperti Abu Bakar."

Sedangkan maksud Umar mengemukakan kisah rajam dan peringatan

tentang membenci para bapak adalah karena kisah yang

menyebabkannya dia berpidato tentang itu, yaitu ucapan seseorang,

"Jika Umar meninggal, maka aku akan berbaiat kepada fulan." Kisah

rajam ini mengisyaratkan kepada peringatan terhadap orang yang

berkata, "rqku tidak mengamalkan hukum-hukum syariat kecuali yang

aku dapati di dalam Al Qur'an, dan di dalam Al Qur'an tidak ada

pernyataan secara jelas tentang disyaratkarurya musyarawah bila

ktalifah meninggal." Sebab memang hal itu diambil dari Sunnah

sebagaimana halnya rajam yang tidak ada lagi bacaannya di dalam Al

Qur' an,. maka kewaj iban pelaksanaarurya diambil dari Sunnah.

Adapun peringatan tentang membenci para bapak, tampaknya

dia mengisyaratkan, bahwa khalifah berperan sebagai bapak bagi

rakyat. Sebagai rakyat, mereka tidak boleh berpaling kepada selain

bapaknya, bahkan mereka wajib menaatinya sesuai dengan syaratnya

sebagaimana halnya kewajiban menaati bapak. hilah yang dapat saya

pahami dari maksudnya.

4111(Xetahuilah bahwa f/z). Maksudnya, pembaiatan Abu

Bakar.

UiS Utg Ji 1M"*ong terjadi sepertiirn). Maksudny4 secara

tiba-tiba. Ini dinyatakan secara jelas dalam riwayat Ishaq bin Isa dari

Malik. Tsa'lab menceritakan dari Ibnu Al A'rabi dan diriwayatkan

juga serupa itu oleh Saif dalam kitab Al Futytb.9:"g* sanad-nya dari

Salim bin Abdillah bin Umar, dia berkata, "aiLijl adalah malam yang

diragukan, apakah dari bulan Rajab atau Sya'ban, Muharram atau

Shafar. Orang-orang Arab biasa tidak mengadakan peperangan pada
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bulan-bulan haram. Oleh sebab itu, orang yang berkepentingan dengan

itu harus menunggu hingga datangnya malam tersebut untuk

memanfaatkan kesempatannya sebelum berakhirnya bulan. Hal itu
akan memungkinkan bagi yang hendak melakukan keburukan ketika

dalam keadaan aman, sehingga bisa menimbulkan keburukan yang

banyak. Umar menyerupakan kehidupan Nabi dengan bulan haram

dengan apa yang dilalnrkan oleh orang-orang murtad, dan Allah

memelihara keburukan itu dengan pembaiatan Abu Bakar. Karena dia

bangkit memerangi mereka (orang-orang murtaQ dan mematahkan

kekuatan mereka."

Namun, yang lebih tepat adalah memadukan keduanya dalam

memanfaatkan kesempatan. Itu terjadi dalam rangka menimbulkan

keburukan yang banyak, lalu Allah melindungi kaum muslimin dari

keburukan itu, sehingga tidak ada keburukan dari pembaiatan Abu

Bakar, bahkan semua orang menaatinya, baik yang turut menghadiri

pembaiatan maupun yang tidak. Redaksi th:#rltr o-Si (Allah

memelihara dari keburukannya) menjelaskan peringatan tentang

terjadinya hal serupa itu dimana tidak terjamin untuk tidak terjadinya

keburukan dan perselisihan.

r^'#, e)fu'g3j (Akan tetapi Allah memelihara dari

keburukannya). Maksudnya, memelihara mereka dari keburukan yang

biasa terjadi dari ketergesa-gesafll. Karena biasanya ora[g yang tidak

mencermati hiknah dibalik sesuatu yang diltikukannya secara tiba-

tiba tidak r,ela dengan akibatnya, Umar telah menjelaskan sebab

kesegeraan mereka membaiat Abu Bakar, yaitu karena mereka

khawatir golongan Anshar membaiat Sa'ad bin Ubadah.

Abu Ubaidah berkata, "Mereka segera membaiat Abu Bakar

karena khawatir perkara tersebut semakin meluas terkait dengan orang

yang tidak layak sehingga menjadi suatu keburukan."

Ad-Dawudi berkata, "Makna z-;li c-t'k (secara tiba-tiba)
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adalah, itu terjadi tanpa musyarawah dengan semua orang yang layak

untuk diaj ak bermusyawarah."

Namun pendapat ini diingkari oleh A1 Karabisi, sahabatnya

Asy-Syaf i, dia berkata, "Bahkan maksudnya, Abu Bakar dan orang-

orang yang bersamanya berangkat menuju golongan Anshar, lalu

membaiat Abu Bakar dengan kahadiran mereka, di antara mereka ada

yang tidak mengetahui apa yang harus dilakukan pada baiatnya,

sehingga dia mengatakan, 'Dari kami ada seorang pemimpin, dan dari

kalian juga seorang pemimpin'. Jadi, maksud secara tiba-tiba adalah

yang berupa penyelisihan golongan Anshar dan keinginan mereka

untuk membaiat Sa'ad bin Ubadah."

Ibnu Hibban berkata, "Makna 'ei|i*S (secara tiba-tiba)

adalah, pada mulanya tidak berada dari orang banyak, dan sesuatu

yang seperti itu biasa disebut i-i,l'?t , sehingga kadang dikhawatirkan

terjadinya keburukan karena biasanya ada penyelisihan dari pihak

yang menyelisihi dalam hal itu, lalu Allah menjaga kaum muslimin

dari keburukan yang biasa dikhawatirkan dalam hal itu, tapi bukan

berarti dalam pembaiatan Abu Bakar terdapat keburukan."

* 4 P#t 0rit1i gV & et (Dan tidak ada dari

kalian orang yang lehernya dipenggal seperti halnya Abu Bakar). Al

Khaththabi berkata, "Maksudnya, yang lebih dahulu di antara kalian

dan tidak memperoleh keutamaan tidak mencapai kedudukan Abu

Bakar, maka tidak ada seorang pun yang mampu mengalami

pernbaiatan seperti yang dialami oleh Abu Bakar. Pada mulanya hanya

sedikit orang, kemudian semua orang sepakat dan tidak ada yang

menyelisihi, karena mereka mengetahui keberhakannya sehingga demi

kepemimpinannya, mereka tidak perlu mencermati lebih jauh dan

tidak pula memerlukan musyawarah lainnya, serta tidak ada orang lain

seperti dia."

Lri menunjukkan peringatan terhadap sikap tergesa-gesa dalam
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perkara ini. Karena tidak ada lagi orang yang seperti Abu Bakar, yang

memiliki sifat-sifat terpuji dalam melaksanakan perintah Allah,

bersikap lembut terhadap kaum muslimin, santun, mengerti politik,

dan ketakwaan yang sempurna, sehingga orang yang tidak memiliki

sifat-sifat seperti itu jika dalam membaiatnya tanpa musyawarah maka

tidak ada jaminan dari perselisihan yang muncul dari keburukan. Hal

ini diungkapkan Umar dengan kalimat, irr;L'tri 'gk ltelre, dipenggal).

Karena orang yang melihat kepada y*! trtit dulu akan menjulurkan

lehernya untuk melihat, jika tidak mencapai maksudnya dari yang

hendak didahuluinya maka diungkapkan dengan kalimat tersebut.

Atau karena dua orang yang saling berlomba akan saling menolehkan

leher sehingga yang lebih dahulu tidak terlihat lagi dari pandangan,

lalu ketika tidak terlihat lagi itulah diungkapkan dengan istilah

tersebut.

Ibnu At-Tin berkata, "Itu adalah perumpamaan. Kuda yang

gagah juga diungkapkan dengan istilah, 'leher terpenggal', karena

tidak dapat lagi diikuti oleh pandangan."

Dalam riwayat Abu Ma'syar disebutkan,

{t;ilftl,-ii (Darimana kita mempunyai orang seperti Abu Bakar

dimana leher kami dijulurkan kepadanya).

*',* (Tanpa). Dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan

dengan redaksi, ,1'.J.; f U (Tanpa musyawarah).

'dt-..i-:/,-i 6"nfngga dia tidak dibaiar) dengan bentuk tunggal.

Redaksi ini diriwayatkan juga dengan bentuk mutsanna (ganda), dan

itu lebih utama karena redaksi berikutnya, a".ri g;)f1 $ gia dan yang

mengilrutinya).

yA of i;,5 lf"p"rdaya dengan memasrahkan diri mereka untuk

dibunuh). Maksudnya, orang yarLg melakukan itu berarti telah

memperdaya dirinya dan temannya dengan menyerahkan diri mereka

3. ,di J4 $'i-i b3! '!l'.e' v'v'
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untuk dibunuh.

U;r',y oS W ilb (Sungguh di antara yang kami ketahui).

Demikian redaksi riwayat mayoritas periwayat. Sedangkan dalam

riwayat Al Mustamli disebutkan dengan kata6t;.

U'Fg (Meninggalkan kami). Maksudnya, tidak turut serta

berkumpul bersama kami di rumah Rasulullah SAW.
, t,. .., to,6t;#r iil ilrp & ,iSet (Ali, Az-Zubair dan para pengikut

mereka, juga meninggalkan kami), Dalam riwayat Malik dan Ma'mar

disebutkan, oi,' {nt cJaryri *. effu u6ts *: fiititltL:6
tU"':eb iirr fu (Bahwa Ali, Az-Zubair serta orang-orang yang

mengikuti mereka berada di rumah Fathimah binti Rasulullah SAW).

Demikian juga redaksi yang dicantumkan dalam riwayat Sufyan,

namun dia menyebutkan, urt-iir Q4l Abbas) sebagai ganti, ;!1 1lz-

Zubair).

6tr\ J2A.W ,f.o.i {- (Wahai Abu Bakar, mari kita temui

saudara-saudara kita). Dalam riwayat Juwairiyah dari Malik ada

tambahan, ,y $6- h}rtit{*) # 1l' ,F ht J's.i )f e,f t;ti

t;i 'i'6 tW ;y ,* ilt,iifi yU' i.tr$ gli,:rdr ,t:s

'&'r';S;6i trt,t ;"bt ,F iilila ry!;,;*y3u\\'at,"ti ol, u fry ,Ut.

'#y,f C,{.& ."q'? * (Ketika kami serlang di rumah Rasulullah

SAW, tiba-tiba seorang taki-laki berseru dari balik dinding,

"Keluarkan kepadalru wahai lbnu Al Khaththab." Maka aku berkata,

"Menjauhlah engkau dariku, aku sedang sibuk." Orang itu berkata

lagi, "Keluarlah engkau kepadalru, sungguh telah terjadi sesuatu.

Sesungguhnya orang-orang Anshar sedang berkumpul, maka susullah

mereka sebelum terjadi sesuatu sehingga menimbulkan peperangan di
antara kalian," Maka aku berkata kepada Abu Bakar,
"Berangkatlah.")
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'iU-ir iitijti (Maka kami pun berangkat hendak menemui

mereka). Juwairiyah menambahkan dalam riwayatnya, 'i.;3# i qt
4l * #-etf fi'i?fi ,gti#rt (Abu waidah bin At Jarrah

kemudian menemui kami, maka Abu Bakar meraih tangannya

sehingga dia berjalan di antara alat dan dia).

96J.* O}.j:$ (O"" orang shalih bertemu dengan kami).

Dalam riwayat Ma'mar dari Ibnu Syihab disebutkan tambahan, t:J4J

t):,tj- (Yang turut serta dalam perang Badar), seperti yang telah

dikemukakan pada pembatrasan tentang perang Badar. Sementara

dalam riwayat Ibnu Ishaq disebutkan, ';.'ir-i6+A i i-tt O:r:o)q:)

'q* (Serrong lakiJaki yang bernama (Jwaim bin Sa'idah dan Ma'an

bin Adi). Demikian redaksi penyisipan nama keduanya. Malik
menjelaskan, bahwa itu adalah perkataan Urwah, redaksinya adalah,

i+-;U i:fi|t* i.:#6il?,til,Iq* ifi,Sa (rbnu syihab

berkata: Urwah mengabarkan kepadala4 bahwa mereka adalah

Ma'an bin Adi dan Uwaim bin Sa'idah). Dalam riwayat Suffan
disebutkan, L-li ,U-,^!! S6 1lz-Zuttri berknta, "Keduanya adalah.')

tanpa menyebutkan Urwah.

Kemudian saya menemukarurya dari riwayat Shalih bin Kaisan
pada salah satu riwayat dalam bab ini dengan tambahan teresbut. Al
tsmiili meriwayatkannya dari jalurnya, di dalamnya dia mengatakan,
r-fi ttl)t ,t)Jt ri V-e tltt :'tril ,(aLi #j,il; g?1, ,7W'il',Srt

wi|;st s..,Ja 4\'d)",-'ot o3U JEt #il' j,i i-$t f yt'Sr, u,JA

,E &, *v?ot e !, Jh,P t:j( u"rlt'oi,a$"e 6?: .iec"i.i:*
bi'r-i s irti :'qr*'i. ,F ltii ,i:rX.'# tA,'d;S Gi fr e;, ,$6i?rr titg

*,4u:'g:.-t",ri .* da uk Gi",6:r2i ;,lx1u! (nnu syihab

berkata: Urwah mengabarkan kepadalru tentang kedua orang
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tersebut, lalu dia menyebutkannya dengan tambahan, "Adapun

(Jwaim, dialah yang telah sampai beritanya kepada knmi, bahwa

ketika ditanya kepada Rasulullah, 'Siapakah orang-orang yang

dikatakan Allah tentang mereka, "Orang-orang yang ingin

membersihkan diri"?' Beliau menjawab, 'Sebaik-baik orang, di

antara mereka adalah Uwaim bin Sa'idalr'. Sedangkan Ma'an, maka

telah sampai kepada kami, bahwa orang-orang menangisi Rasulullah

SAW ketika beliau diwafatkan Allah, dan mereka mengatakan, "Duhai

kiranya kami dimatikan sebelum beliau agar kami tidak terfitnah

setelah ketiadaannya".' Makn Ma'an bin Adi berkata, 'Demi Allah,

aku tidak ingin meninggal sebelum beliau sehingga alru bisa

membenarkan beliau setelah meninggal sebagaimana halnya kettka

beliau masih hidup'. Kemudian dia gugtr sebagai syahid di medan

Yamamah.')

\* ui (Apa yang telah dipesankan). Maksudnya, apa yang

telatr disepakati. Dalam riwayat Malik disebutkan, b'rtl ,i'ttlr 6c *$r
i;sb i.#.thti-bf & a+uil(yang ditahttran oleh kaum itu, yatmi

kesepakatan mereka untukmembaiat Sa'id bin Wadah).

'i;:F r ;)f }*i ) (Tidak. Janganlah kalian menemui

mereka).Kata I setelah biAi rirri adalatr tambahan.

i;t f *iy (Selesaikanlah urusan kalian sendiri). Dari sini

dapat disimpulkan, bahwa golongan Anshar semuanya sepakat untuk

mendukung Sa'ad bin Ubadah.

$ft U.(Di tengah mereka). Maksudnya, di tengatr-tengah

rnereka.

'{r\ (Demam). Maksudnya, demam atau meriang, karena

itulatr dia diselimuti. Dalam riwayat Sufyan disebutkan dengan

redaksi, '4+j, yakni dalam bentuk fi'l madhi. Sebagian pensyarah
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menyatakan, bahwa demam itu dialami oleh Sa'ad karena dahsyatnya

kedudukan tersebut. Mengenai pandangan ini perlu dicermati lebih
jauh, karena Sa'ad termasuk para pemberani, dan orang-orang yang

bersamanya serta para pendukungnya telah sepakat mengangkatnya

sebagai pemimpin. Redaksi yang dikemukakan Umar menunjukkan,

bahwa ketika Umar datang, dia mendapatinya dalam keadaan demam,

seandainya itu terjadi setelah perkataan Abu Bakar dan Umar, tentu

bisa dimungkinkan karena akibat kegeraman. Jika memang demamnya

itu sebelum itu, maka tidak akan te{adi demikian.

Sementara itu dalam riwayat Al Ismaili disebutkan, "ti.:' {ji
|!-b:i'f"t (Mereka berkata, "Sa'ad sedang sakit demam.') ini

terkesan seakan-akan Sa'ad memang sedang sakit demam ketika

mereka berkumpul di kematr bani Sa'idatr 
-dinisbatkan 

kepadanya,

karena dia adaiah pemuka bani Sa'idatr-, dia keluar menemui mereka

dalaqn kondisi demam, lalu Abu Bakar dan Umar menemui mereka

dalam keadaan tersebut.

|U" i#-i (Juru bicara mereka membaca syahadat). Saya

belum menemukan namanya. Sementara itu Tsabit bin Qais bin
Syimas biasa dijuluki sebagai oratornya golongan Anshar, sehingga

bisa jadi yang dimaksud adalah dia.

ly-)i 
'4!1 

1Oo" pasukan Islam).Bentuk jarnak 6*r1r^1u'4!

adalah 'r#.(k,yaitu pasukan tentara yang bersatu dan tidak berpecah-

pecah. Kalimat ini disandangkan kepada mereka, seolah-olah dia

berkata, "Kalian adalah kesatuan Islam."
./ o t 01,'.JJi -Fi:lt (Dan kalian, wahai sekalian). Dalam riwayat Al

Kasymihani disebutkan dengan redaksi, i'tti.
$8; (Segolongan keci[). Maksudnya, sedikit. Telah dijelaskan,

bahwa Xata "u 'n, adalah sebutan untuk jumlah sepuluh orang atau
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kurang. Ibnu Wahab menambahkan dalam riwayatnya, $ (Dart kami).

Demikian juga redaksi dalam riwayat Ma'mar. Ini menepiskan

kejanggalan, karena jumlah mereka tidak layak disebut t ii. ft" hanya

sebutan bagi mereka bila dibandingkan dengan golongan Anshar,

yakni kalian (golongan Muhajirin) hanya sedikit bila dibandingkan

dengan kami (golongan Anshar), karena jumlah golongan Anshar di

wilayah-wilayah kekuasaan Nabi SAW selalu lebih banyak bila

dibandingkan dengan golongan Muhajirin. Ini berdasarkan anggapan,

bahwa yang dimaksud dengan golongan Muhajirin adalah orang yang

memeluk Islam sebelum penaklukan Makkah, dan inilah yang bisa

dijadikan patokan. Jika tidak demikian, dan jika yang dimaksud selain

golongan Anshar, tentunya jumlah mereka berlipat-lipat dari golongan

Anshar.

"&'f a'aSScjSUt (Yang merayap pelan-pelan dari kaum

kalian).Maksudnya, dari jumlah yang sedikit. Asalnya dari kata fifur,

yaitu b erj alan pelan-pelan b ersama rombongan.

tfjrt (Menyinglcirkan knmi). Maksudnya, memutuskan kami

dari perkara dan tidak melibatkan kami dalam hal itu. Maksudnya di

sini adalah perkara yang merupakan hak mereka.

tiJb-r;- ob (Dan menjauhkan kami). Dalam riwayat Al

Mustamli disebutkan, t-fJ+;:.'15( (Yakni mengeluarkan kami).

Demikian redaksi yang dikatakan oleh Abu Ubaid. Dalam riwayat

Abu Ali bin As-Sakan disebutkan, tfj!,eli- (Melepaskan kami). Dalam

riwayat Sufyan yang diriwayatkan oleh Al Bazzar disebutkan, olLs'-t

Lii3 i\-oi:;J;U"'tl i\ur(Dan mereka mengkhususkan kami dari

urusan itu atau lebih memilih menangani urusan tersebut tanpa

melibatkan kami). Sementara dalam riwayat Abu Bakar Al Hanafi dari

Malik yang diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni disebutkan,'o:;h{J
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(Dan merebutnya).

Semua riwayat sepakat menunjukkan bahwa redaksi, ff p rif
(Namun tibaliba saja merekn ...) adalah sisa perkataan juru bicara
golongan Anshar, namun riwayat yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah,

setelah redaksi, &i, u iirs Ui', i1 6tang merayap pelan-pelan dari

kaum kalian) disebutkan , Lli:t:il-;-ij 'iP 
,p 16 (IJmar berkata,

"Tiba-tiba saja mereka hendak....') Tarnbahan kaiimat,'-G )uS

{Umar berkata) adalah keliru, dan yang benar, bahwa itu dari

perkataan orang Anshar. kli ditunjukkan oleh perkataan Umar, L5j
'i51" qsetelah dia diam).

Berdasarkan hal inilah Al Khaththabi berkata, "Kata L;i,
berarti jumlah kalian sedikit bila dibandingkan dengan golongan

Anshar, dan kalimat,'&,t-3 ;ra"aiSliS grng merayap pelan-pelan

dari kaum kalian) maksudnya, kalian adalah kaum asing yang datang

kepada kami dari Makkah, kemudian kalian hendak menguasai kami."

'e, $ (Setetah dia diam). Maksudnya, juru bicara golongan

Anshar itu. Kesimpulan dari perkataannya, dia memberitahukan

bahwa segoiongan dari kaum Muhajirin hendak menghalangi

golongan Anshar dari perkarayang disepakati oieh goiongan Anshar,

yaitu bahwa mereka berhak atas perkara itu, dan dia mengemukakan

hal itu kepada Abu Bakar dan Umar serta orang-orang yang turut

hadir bersama mereka.

\\l)'LS t* t'f(tf'ut'c;i1 plfu hendak berbicara, dan aku

memang telah menyiapkan). Maksudnya" aku telah mempersiapkan

dan menyusun dengan baik. Dalam riwayat Malik disebutkan dengan

redaksi, '{":t3 (Atat telah merancang). Ini dikuatkan oleh perkataan

Umar setelahnya, 
'&! '!;4 (Dia tidak melewatkan satu kalimat
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pun).Dalarnriwayat Malik disebutkan , llrryt e ,#i # b'!; U'

y#.*. e q:U lnia tidak melewatkan satu knlimat pun yang alan senangi

yang telah alat rancang kecuali dia ungkapkan secara spontan).

Sementara dalam hadits Aisyah disebutkan , birt 6 ltt ,lr|t * oS t

-3;'J'*:,ig.-: bf t*,- ,#iu tlr€ 'o:,b ta ,J rLu.n (umar

berkata, "Demi Allah, alat tidak menginginkan untuk itu kecuali

bahwa alnt telah mempersiapkan perkataan yang aku senangi, knrena

aku khawatir itu tidak disampaikan oleh Abu Bakar.")

lahanlah. Penjelasannya telah dipaparkan pada pembahasan tentang

i'tikaf. Dalam hadits Aisyah yang disebutkan dalam keutamaan Abu

Bakar disebutkan, .Si.';i f!{rfi (Lalu Abu Bakar menenangkannya).

'^+-Ll'Jt (Menyebabkannya marah). Dalam riwayat Al

'"1':?: # *i'$ ogt (Sungguh dia lebih pandai dan lebih

s antun daripada alal. D alxnriwayat Aisyah disebutkan,'eJ.i'W

ot?t llalu dia pun berbicara sebagai pembicara yang sangat pandai).

"JLt ti'#i6 ;?',y *'C;i 6 (Kebaikan yang kalian sebutkan

pada kalian, itu memang benar adanya). Ibnu Ishaq menambahkan

daiarn riwayatnya daf, Az-Zvhi, 5 pe.a6 '6:J 6J&.1'1i ,::,i; s- Arj rilr.

'e**tit'&ril$li e'f;W (Sesunsguhnya kami, demi Atlah,

wahai sekalian orang Anshar, kami tidak mengingkari keutamaan

kalian dan tidak pula penderitaan knlian di dalam Islam, serta tidak

prila hak kalian yang diwajibkan atas kami).

J,i,l:: (Dan perkara ini tidak akan dikenaf . Dalam riwayat

Malik disebutkan, ,-r:-S}a g;t 'b Xl7'!i rii ',4?t Jf ls (Dm
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bangsa Arab tidak akan mengetahui perkara ini kecuali karena

perkampungan Quraisy ini). Demikian juga dalam riwayat Suffan,

sementara dalam riwayat Ibnu Ishaq disebutkan , 'n'dt rii Lf &* W

t-fis |& ht ,P r|y'ej t'qilt'o?t ,i* qr',A qtdt',y !*,f:j
l>Lili n+'oti ,i ,)\l tVk tii[]i \P.G \?til Gungsuh katian

telah mengetahui perkampungan Quraisy ini mempunyai kedudukan

di kalangan bangsa Arab. Di dalamnya tidak ada selain merekn, dan

bangsa Arab tidak akan sepakat lcecuali pada salah seorang dari
mereka. Maka bertah,valah kalian kepada Allah, janganlah knlian

menghalangi Islam, dan janganlah kalian menjadi orang-orang
pertama yang mengada-ada di dalam Islam).

otq:F)r', '.'\1 i (Meretca adalah kaum Arab pilihan). Dalam

riwayat Al Kasymihani disebutkan dengan lafazh $ gial sebagai

ganti lafazh p (mereka). Lafazhyang pertama lebih terarah, dan saya

telah menjelaskannya pada pembahasan tortang keutamaan Abu
Bakar. Imam Ahmad meriwayatkan dari jalur Humaid bin
Abdinahman dari Abu Bakar Ash-Shiddiq, bahwa saat itu Abu Bakar

berkata, f:-s'u*!i,&3 *lo',.rp lt l:b't )i (Rasulultah SAW

bersabda, "Para pemimpin itu dari kalangan Quraisy.') Lalu saya

paparkan penjelasannya di sana, dan mengenai hukumnya akan

dipaparkan pada pembahasan tentang hukum.

,#:), ;"J5't;t E *]'Si lSungguh atru telah reta terhadap

salah ,"oronf dari kedua orang ini untuk [menjadi pemimpinJ

kalian). Amr bin Marzuq menambahkan dalam riwayatnya dari Malik
yang diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni, g,:i, y.i* dri ry ,t* bli'
(Dia kemudian meraih tanganlru dan tangan Abu Ubaidah bin Al
Jarrah). Saya telah menyebutkan beberapa hal tentang kebanggaannya

terkait dengan hadits ini. Mengenai hal itu telah dipaparkan dalam

pembahasan tentang keutamaan Abu Bakar.
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IGJ'1i 
'UC'$ (Lalu seorang Anshar berkata). Dalam riwayat

A1 Kasymihani disebutkan, Jt' l(ri 94 (Dari kalangan Anshar)'

Demikian juga redaksi yang disebutkan dalam riwayat Malik.

Sementara Sufyan menyebutkan namanya dalam riwayatnya yang

diriwayatkan oleh Al Bazzar, dia menyebutkan, J:L'JI il '+ri (nuUaU

bin Al Mundzir). Dalam jalur ini terdapat sisipan, Malik telah

menjelaskannya dalam riwayatnya dari Az-Ztthi bahwa yang

menyebutkan namanya adalah Sa'id bin Al Musayyab, dia

mengatakan, '#r+J' cr ..t i,f v*Jjr nW i;6 ,7W i.y',|'t

;:.u--kfijr Wii Jt ,,:t5 ,eiL ltbnu Syihab berkata: Lalu Sa'id bin At

Musayyab mengabarkan kepadaku, bahwa Al Hubab bin Al

Mundzirlah yang berkata, "Aku orang yang bisa diandalkan,

berpengalaman.") Ini tetrah dikemukakan secara maushul dalam hadits

eisyarr, :.lry'U'ri,J' ii.r(...rr lut .irjjlt pftir;\\',i;,-5. $iA
" 

.l"t-t, . toi,a t '";i "6+'J ;i V li+ii (Abu Bakar kemudian berkata, "Kami adalah

para pemimpin, sedang kalian adalah para menteri"' Maka Al Hubab

bin Al Mundzir berkata, "Tidak, demi Allah kami tidak akan

rnelalatkan itu. Dari kami ada seorang pemimpin dan dari kalian ada

seorang pemimpin.")

Penafsiran tentang kata#lir dan Ll(i'iil telah dipaparkan di

sana, demikian juga semua yang terkait dengan pembaiatan Abu

tsakar telah dijelaskan sebelumnya. Ishaq bin Ath-Thabba'

:nenambahkan, "Lalu aku berkata kepada Malik, 'Apa artinya?' Dia

berkata, 'seakan-akan dia mengatakan, 'Aku yang paling lihai'." Itu

arialah penafsiran secara makna. Suffan menambahkan daiam

riivayatnya di sini, )W &: i-f1 ,Liii t'b'.tb'el-i.': \:9. q'-/J\ 6'rei 1{)

fr{s * -f ('Jika tidak, maka kami akan mempersiapkan perang

antara kami dan kalian secara tipu daya." Maka aku berkata,

"sesungguhnya tidaklah layak ada dua pedang dalam satu sarung
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pedang.') Dalam riwayat Ma'mar disebutkan, bahwa yang

meriwayatkan itu adalah Qatadatr, dia mengatakan, I :'jb',)U ,i:t6 Jtt

itriijr'&:it;\i q'#:, ,yt) # e gW pi (eatadah berkata:

Umar berkata, "Sesungguhnya tidaklah layak ada dua pedang dalam
satu sarung pedang. Akan tetapi dai knmi para pemimpin dan dari
kalian para menteri.") Sementara dalam riwayat Ibnu Sa'ad dengan

sanad yang shahih dai riwayat mursal Al Qasim bin Muhammad
disebutkan, diaberkata, 'i"Lj f;'l'i6lt ,1.t$ i.rh Jt3r:*\i ;i;+\
o l', $y ,hf "&j ht g ,Jut t-ru. tti.i r$j' ol qdt ?ui ,i*b iti
rst,'#ivt W?, ii;q'i di ?ttt W-bf uw 4, ,;,\i ti^'6)b,.fi
;.'fur bl,-, u;is (Golongan Anshar sepakat mendulamg Sa,ad

bin Ubadah, lalu Abu Bakar, (Jmar dan Abu Waidah menemui
mereka, sehingga berdirilah Al Hubab bin Al Mundzir, salah seorang
peserta perang Badar, lalu berkata, "Dari kami seorang pemimpin
dan dari kalian seorang pemimpin. Sesungguhnya kami, demi Allah
tidak akan mengambil dari perkara ini terhadap kalian, akan tetapi
kami khawatir akan dipegang oleh orang-orang yang kami telah
membunuh bapak-bapak dan saudara-saudara mereka." Maka (Jmar

pun berkata, "Jika demikian, maka matilah engkau jika bisa.')

Al Khaththabi berkata, "Inti perkataan, ";1"&j ;i b gari
kami seorang pemimpin dan dari kalian seorang pemimpin), bahwa
Arab tidak mengenal kepemimpinan suatu kaum kecuali dari kalangan
mereka sendiri. Tampaknya, belum sampai kepada mereka tentang
hukum pemerintahan dalam Islam dan pengkhususan itu bagi suku

Quraisy. Narnun setelatr itu disampaikan, dia pun menarik
perkataannya, lalu dia dan kaumnya membaiat Abu Bakar."

'cji ,p (Sampai-sampai alru khawati).Dalam riwayat malik

disebutkan dengan redaksi, '.rJ, o-?- lSampai-sampai atat talatt).

Dalam riwayat Juwairiyah disebutkan dengan redaksi, (Zi ':,i s+
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lj)rg'li (Sampai-sampai kami hampir berselisih). Sementara dalam

riwayat Ibnu Ishaq yang diriwayatkan oleh Adz-Dzuhali dalam kitab

Az-Zuhriyyat dengan sanad yang shahih dainya disebutkan, Abdullah

bin Abi Bakar menceritakan kepadaku dair Az-Zuhri, dari Ubaidullah,

dari Ibnu Abbas, dari Umar, dia berkata, ;')t li1 ,jul;'tli ,t; U",Ci

t4.,>|iei F ld' $, 6.i, \ifyg'i 1' 
"'qr#t (, tat berkata, "wahai

sekalian orang Anshar, sesungguhnya orang yang paling dekat

kepada Nabi Allah adalah orang kedua dari kedua orang ketika

mereka sedang berada di dalam goa." Kemudian aku meraih tangan

Abu Bakar). Disebutkan dalam hadits Ibnu Mas'ud yang diriwayatkan

oleh Ahmad dan An-Nasa'i dari jalur Ashim, dai Zin bin Hubaisy,

darinya, bahwa Umar berkata: *t'S:*tt'ait'JJ i f)i ,)U\\ ;t; U-

t;j t:.i 7:&'ot * t U ;#5,96u, ?Y" of f \i.i ';1 &') * ht ,)*
*. tJj 7:;k ot ly i", ,tlul 7"lvtahai sekalian Anshar, bukankah kalian

telah mengetahui bahwa Rasulullah SAW memerintahkan Abu Bakar

untuk rnengimami orang-orang? Siapa di sntara kalian yang rela

maju mendahului Abu Bakar? " Mereka berkata, "Kami berlindung

kepada Allah untuk maju mendahului Abu Bakar.") Sanad-nyahasan.

Hadits ini memiliki hadits penguat dari hadits Salim bin

Ubaidullah dari Umar yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i, dan hadits

lainnya dari jalur Rafi' bin Amr Ath-Tha'i yang diriwayatkan oleh Al
ismaili dalam Musnad [Jmardengan redaksi, rf':.5.1 ?:.tr;i"'01fuiti &n
LjtX :tjr u ('Maka siapa di antara kalian yang berani maju

inendaltului Abu Bakar?" Mereka pun berkata, "Tidak ada seorang

pun dari kami.') Asalnya diriwayatkan oleh Ahmad dan sanad-nya

jnyyid. At-Tirmidzi juga meriwayatkan dan dinilai hasan oleh Ibnu

Hibban dalam kitab Ash-Shahih daihadits Abu Sa'id, dia berkata: jd

& ;7a *Ji rnxi ,,"1\l Ujf t;'li r.t4 u,,rit"6i tj;i ,1;.'$ 1du"

Bakar berkata, "Bukankah aht orang yang peling berhak terhadap

;
.l)

f,
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perknra ini? Bukankah alu orang pertama yang memeluk Islam?
Bukankah alat yang melalatkan seperti ini.')

ti74t *-{: e-fj (Lalu alat berbaiat kepadanya, lalu knum

muhajirin ilafi berbaiat kepadanya). hi mengandung sanggahan

terhadap perkataan Ad-Dawudi yang dinukil oleh Ibnu At-Tin
darinya, di mana dia menyatakan bahwa saat itu tidak ada kaum
Muhajirin yang bersama Abu Bakar selain Umar dan Abu Ubaidah.
Tampaknya, dia hanya menyimpulkan dari nama-nama yang

disebutkan, namun yang tampak dari perkataan Umar, o'1iv$t *;1f"

(Lalu kaum muhajirin berbaiat kepadanya) setelah redaksi, 'a....-*-6. (alcu

berbaiat kepadanya), bahwa hadir pula bersama mereka sejumlah
orang-orang Muhajirin. Tampaknya, mereka menyrsul saat

mengetahui bahwa orang-orang itu pergi menuju orang-orang Anshar.
Setelah Umar berbaiat kepada Abu Bakar, dan berbaiat pula kaum
Muhajirin yang hadir, maka berbaiat juga orang-orang Anshar setelah

dikemukakannya dalil kepada mereka sebagaimana ytrLg disebutkan
oleh Abu Bakar dan lainnya.

]f, i ';--tfi-6,'/ 6r*udian kaum Anshar pun berbaiat

kepadanya). Dalam riwayat Ibnu Ishaq disebutkan, ,it{.3 #r.'€t:iri'j
'tG 

et, ob U.? j ,9* ub a?i'oi ,Su ru- sb a.*, raJti 'u h1
l,rt-3' (Kemudian aku meraih tangannya, lalu seorang laki-laki dari

golongan Anshar mendahuluiku, dia pun menjabat tangannya sebelum

alat menjabat tangannya, kemudian alru menjabat tangannya, lalu
orang-orang pun mengilafii). Laki-laki tersebut adalah Basyir bin
S a' ad, ayahnya An-Nu'man.

t3'1 j 1 (Kemudian kami menghampiri). Maksudnya, mendekati.

:.. .t , ^ ' 2 6t'Att-?'O;i'i '.,,e1 
Jg :U;l ltvtaka aht berkata, ,,Allah telah

membunult Sa'ad bin Wadah.') Penjelasannya telah dipaparkan
dalam penjelasan hadits Aisyah pada pembahasan tentang kisah hidup
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Abu Bakar, dan akan dikemukakan pada pembahasan tentang hukum

dari jalur lainnya, dari Az-Zuhri, dia berkata: Anas mengabarkan

kepadaku, bahwa dia mendengar khutbah Umar yang terakhir, yaitu

keesokan harinya dari hari wafafirya Rasulullah SAW, sementara Abu

Bakar diam tidak berbicara. Lalu dia menceritakan kisah pembaiatan

umum.

f|'U (Dari sebuah perkara lain),Redaksi ini menjadi objek.

Artinya, kami menghadapi berbagai perkara pada saat itu, dan kami

tidak menemukan hal lain yang lebih kuat daripada pembaiatan Abu

Bakar. Perkara-perkara yang muncul saat itu adaiah kesibukan

bermusyawarah dan menenfukan siapa yang iayak untuk itu. Sebagian

pensyarah menyebutkan, bahwa di antara perkara-perkara saat itu
adalah mengurus jenazah Nabi SAW dan mengubumya. Ini memang

memungkinkan, tapi redaksi haditsnya tidak mengindikasikan itu,

bahkan Umar mengarahkan pembatasannya pada perkara

p engangkatan khalifah.

FitjdU wi$ lSenngga kami berbaiat kepada mereka). Dalam

riwayat Al Kasymihani disebutkan (kami mengikuti).

,r:b} 6 Jb (Mengenai hal yang kami ridhar). Dalam riwayat

Malik disebutkan dengan redaksi, s-b'j 1 6 ob (Atas apa yang tidak

kami ridhal). Redaksi ini lebih terarah, dan sisa perkataan lainnya

menunjukkan demikian.

l.-*, dVW (Barangsiapa yang berbaiat kepada seseorang).

Dalam riwayat Malik disebutkan dengan redaksi, Ll {t*3'#3
(B arangsiapa yang mengilafii s es eorang).

a$ti. rtih'l: $ e.6-)J. lUot o dia tidak boteh diilani, demikian

pula orang yang dia berbaiat kepadanya). Dalam riwayat Ma'mar

dari jalur lainnya, dari Umar disebutkan, yiil'*; ?',r-b6tJlei',t
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'#|oi'J'54 
lAororgriapa yang diminta untuk memerintah tanpa

musyawarah, maka tidak halal baginya menerima).

Pelaiaran vans dapat diambil:

1. Mengambil ilmu dari ahlinya walaupun usianya lebih muda,

dan kedudukannya lebih rendah.

2. Peringatan bahwa ilmu tidak diambil dari selain ahlinya, dan

tidak mengajarkannya kecuali orang yang menguasainya, serta

orang yang sedikit pemahamrmnya tidak mengajarkan apa

yang tidak dikuasainya.

3. Seseorang boleh memberitahukan penguasa tentang perkataan

orang yang dikhawatirkan dapat menimbulkan keburukan atau

kekacauan di masyarakat, dan itu tidak ternaasuk mengadu

domba (memprovokasi), tapi posisinya adalah untuk
rnelindungi dan memadukan dua kemaslahatan. Kemungkinan

kenyataan dalam kisah ini adalah seperti itu, dan Umar cukup

dengan memperingatkan saja tanpa menghukum orang yang

mengatakan itu dan juga orang yang diajak bicara oleh orang

tersebut. Sementara itu, Al Muhallab berpatokan kepada

dugaannya, bahwa yang dimaksud adalah pembaiatan

seseorang dari golongan Anshar, maka dia berkata,

"Sesungguhnya hal ini menyelisihi perkataan Abu Bakar yang

teiah mengatakan, 'Sesungguhnya bangsa Arab tidak mengenal

perkara ini kecuali karena perkampungan Quraisy ini'."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, yang tampak dari redaksi kisah ini,
bahwa pengingkaran Umar adalah terhadap orang yang hendak

membaiat seseorang dari kaum muslimin dari kaum muslimin,

dan tidak ada kaitannya apakah orang yang akan dibaiat itu
orang Quraisy atau bukan.

4. Seorang pemimpin berhak menetapkan hal-hal yang mubah
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yang tidak boleh

perkataan lJmar,

ditetapkan oleh yang lain. Ini berdasarkan

3 e)J+ 06'1i #\tJA &] 1 go"

tidak ada dari kalian orang yang leher terpenggal seperti

halnya Abu Bakar). Maksudnya, kemungkinan untuk langsung

membaiat seseorang tanpa musyawarah umum ini dibolehkan
bagi seorang yang tidak memiliki karakter seperti Abu Bakar.

Al Muhallab berkata, "Ini menunjukkan bahwa khilafah hanya

untuk suku Quraisy. Dalil-dalil yang menyatakan hal tersebut

cukup banyak, di antaranya, Nabi SAW mewasiatkan orang

yang memegang urusan kaum muslimin dengan bantuan

orang-orang Anshar. hi dalil yang sangat jelas, bahwa mereka

tidak mempunyai hak untuk memegang k1rilafah." Mengenai

hal ini perlu dicermati lebih jauh, dan penjelasannya akan

dipaparkan nanti ketika menjelaskan para pemimpin dari

kalangan Quraisy pada pembahasan tentang hukum.

5. Apabila seorang wanita didapati hamil padahal dia tidak
bersuami dan tidak bertuan, maka dia wajib dlkenai had,

kecuali bila ada bukti bahwa kehamilan itu akibat paksaan

(atau syubhat).

Ibnu Al Arabi berkata, "Dilaksanakannya had terhadap wanita
hamil bila telah jelas dia mengandung anak padahal tidak ada

sebab yang membolehkannya hamil sehingga diketahui dengan

pasti bahwa itu dari perbuatan haram. Ini disebutkan sebagai

qiyas dalaalah (analogi indikasi), seperti halnya asap yang

menunjukkan adanya api."

Tapi pandangan ini tidak menyangkut apabila persetubuhan itu
terjadi karena syubhat. Ibnu Al Qasim berkata, "Jika terjadi
karena paksaan, maka sanksi tidak dikenakan."

Asy-Syaf i dan ulama Kufah berkata, "Tidak ada sanksi

atasnya kecuali dengan bukti atau pengakuan""
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Dalil Malik adalah perkataan Umar di dalam khutbahnya dan

tidak ada seorang pun yang mengingkarinya. Demikian juga
bila ada indikasi yang menunjukkan paksaan atau kesalahan.

Al Maziri mengatakan tentang wanita yang tidak menutup

aurat, bahwa bila tampak kehamilan padanya, lalu dia
mengaku dipaksa, apakah itu sebagai syubhat atau harus

dilaksanakan had atasnya berdasarkan hadits Umar? Ibnu
Abdil Barr berkata, "Diriwayatkan dari Umar dalam sejumlah

kasus, bahwa dia menggugurkan hukuman karena adanya

klaim paksaan dan serupanya." Kemudian dia mengemukakan

riwayat dari jalur Syu'bah, dari Abdul Malik bin Maisarah,

dari An-Nazzal bin Sabrah, dia berkata, "sungguh kami
bersama Umar di Mina, tiba-tiba ada seorang wanita gemuk

yang tengah menangis, maka Umar bertanya kepadanya, dia
pun berkata, 'Sesungguhnya aku orang yang berkepala berat,
aku bangun pada malam hari untuk shalat, lalu aku tidur, dan

aku tidak terbangun kecuali telah ada seorang laki-laki yang

menggauliku, lalu dia pergi dan aku tidak tahu siapa dia'.
Maka Umar pun menggugurkan hukuman darinya."

Sebagian ulama berusaha memadukan hal ini, hingga sampai
pada kesimpulan bahwa klaim pemaksaan orang yang dikenal
jujur diterima, sedangkan klaim pemaksaan orang yang dikenal
tidak menj aga agama dan tidak jujur, serta tidak ada indikasi
paksaan, apalagr tertuduh (suka berbuat buruk), maka
klaimnya tidak diterima. Perihal kedua ini ditunjukean oleh
redaksi, 'S?"lt itS 9l gtou tampak kehamilan).

Al Baji menyimpulkan darinya, bahwa orang yang

menyetubuhi tidak pada kemaluan, kemudian air maninya
masuk ke dalam kemaluan, lalu si wanita mengaku bahwa anak
itu dari hubungan tersebut, maka klaim tersebut tidak diterima,
dan si anak tidak dinasabkan kepadanya bila dia tidak
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mengaku. Sebab bila dinasabkan kepadanya, maka tidak

diwajibkan rajam terhadap yang hamil karena dibolehkarurya

hal seperti itu. Yang lain berpendapat sebaliknya, dia

mengatkaan, "hi berarti tidak diwajibkan rajam terhadap

wanita hamil hanya karena kehamilan, karena

kemungkinannya kehamilan itu terjadi akibat syrbhat." Ini
merup akan p endap at j umhur.

Namun pendapat ini dijawab oleh Ath-Thahawi, bahwa yang

disimpulkan dari perkataan IJmar, ,/: i ,/"',f 6')t {noio*
adalah haq terhadap orang yang berzina), bahwa jika
kehamilan itu akibat zina, maka wajib dirajam, tapi harus

dipastikan bahwa ilu terjadi karena zina. Jadi, sanksi rajam
tidak boleh diberlakukan hanya karena terjadi kehamilan bila
ada kemungkinan lain. Karena ketika seorang wanita hamil

dihadapkan kepada Umar dan mereka mengatakan bahwa

wanita itu telah berzina, sementara si wanita itu menangis,

Umar bertanya kepadanya, "Apa yang membuatmu

menangis?" Dia pun memberitahukan bahwa seorang laki-laki
telah menggaulinya ketika dia sedang tidur, maka Umar pun

rnenggugurkan hukuman darinya.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, ini tampak dipaksakan, karena

Urnar menyandingkan kehamilan dengan pengakuan.

Sebenarnya, orang yang memandang tidak adan-va hukuman

bagi wanita hamil karena berpedoman dengan kemungkinan

bahwa kehamilan itu bukan akibat zina, sedangkan hukuman

itu dapat ditolak dengan syubhat.

6" Orang yang mengetahui suatu perkara yang hendak

disampaikan cieh pemimpin, nraka dia boleh mengingatkan

yang lainnya agar bisa diperhatikan dengan baik. Hal ini
seperti yang diiakukan oleh lbnu Abbas terhadap Sa'ad bin

Zatd. Sedangkan Sa'ad mengingkari Ibnu .{bbas, karena

t
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7.

menurutnya bahwa pokok-pokok perkara syariat tidak ada

perubahan, sehingga walaupun ada hal yang baru setelah itu,
maka itu hanya berupa cabang. Alasan sikap Ibnu Abbas

mendiamkannya dan tidak menjelaskannya, karena dia tahu

bahwa Sa'ad akan mendengarkannya dari Umar secara

langsung.

Seseorang boleh menyangkal pandangan pemimpin bila
mengkhawatirkan suatu perkara, sementara apa yang

dikemukakannya itu tampak lebih baik daripada apa yan9

dikehendaki oleh sang pemimpin. Hal ini dilandasi oleh

kenyataan bahwa warga Madinah lebih banyak ilmu dan

pemahaman, sementara Abdurrahman bin Auf dan Umar

sependapat tentang hal itu. Demikian yang dikatakan oleh Al
Muhallab sebagaimana yarLg diceritakan oleh Ibnu Baththal

dan dinyatakannya. Ini memang benar untuk orang-orang pada

masa tersebut, dan bisa juga untuk mereka yang setingkat

dengan mereka, namun tidak mesti terus berlanjut pada setiap

masa dan pada setiap pribadi.

Orang yang menguasai ilmu dan memahaminya dianjurkan

agar menyampaikan ilmu, serta menganjurkan orang yang

tidak memahaminya agar tidak menyampaikan kecuali

mengungkapkan lafazhny a.

Al Muhallab menjelaskan bahwa kaitan hadits yang

dikemukakan Umar, EtJ'* t'r.Lt 1 ffanganlah kalian

membenci bapak-bapak kalian) dan hadits tentang rajam

adalah bahwa tidak selayaknya seseorang memutuskan tentang

sesuatu yang tidak ada nashnya. dari Al Qur'an atau Sunnah

lalu mereka-reka dengan pandangannya sendiri sehingga

mengatakan atau bertindak sesuai dengan kehendak nafsunya,

seperti orang yang berkata, "Seandainya Umar meninggal,

maka aku akan berbaiat kepada fulan." Karena dalam Al

8.
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Qur'an dia tidak menemukan syarat tentang orang yang layak

menjadi imam sehingga menganalogtkan apa yang

dikehendakinya dengan peristiwa pembaiatan Abu Bakar.

Akibatnya, dia keliru menerapkan analogi karena adanya

perbedaan, dan wajib menanyakan hal itu kepada orang yang

mengerti Al Kitab dan As-Sunnah serta mengamalkan apa

yang mereka tunjukkan kepadanya. Umar mengemukakan

kisah rajam dan kisah larangan membenci para bapak padahal

keduanya tidak tercantum dalam Al Kitab, namun itu pernah

diturunkan Allah dan hukumnya tetap berlaku sekalipun

bacaannya telah dihapus. Hanya saja ini khusus diketahui oleh

para ulama yang memahami, jika tidak maka hukum asalnya

adalah bahwa setiap yang dihapus bacaarurya maka dihapus

juga hukumnya.

Kemudian mengenai perkataan lJmar, ir,;i r,,tlu.'JU'ttt r?ri
(alar khawatir, bila telah berlalu masa yang panjang pada

manusia) menunjukkan pelajaran-pelajaran keilmuan

bersamaan dengan berlalunya zatrlart, dimana orang-orang

bodoh menemukan jalan penakwilan tanpa berdasarkan ilmu.

Sedangkan hadits lainnya, d)P 1 (ianganlah kalian berlebih-

I ebihan memuj iku) mengisyaratkan pengaj aran kepada mereka

apa yang dikhawatirkan tidak mereka ketahui.

9. Hadits ini juga menunjukkan perhatian para sahabat dan

generasi pertama terhadap Al Qur'an dan larangan menambah

dan mengurangi apa yang ada di dalam mushaf. Sebab

dilarangnya penambahan adalah karena tidak ada yang boleh

ditambahkan kepada .Al Qur'an apa yang bukan darinya,

apalagi membuang sebagian darinya. Ini mengindikasikan

bahwa setiap tambahan yang dinukil dari para salaf, seperti

Ubai bin Ka'ab dan Ibnu Mas'ud, adalah sebagai penafsiran

dan serupanya. Kemungkinan juga bahwa itu adalah redaksi
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10.

pertamanya, kemudian Ijma' menunjukkan sebagaimana yang

terdapat di dalam mushaf induk, sementara riwayat-riwayat

tetap dikemukakan sebagaimana adanya, namun tidak berarti

bahwa itu adalah yang terdapat di dalam mushaf.

Orang yang mengkhawatirkan suatu fihrah dari suatu kaum dan

mereka enggan melaksanakan perintah yang huq, maka

hendaknya menghadapi mereka dengan mendebat dan

mengemukakan argumentasi. An-Nasa'i meriwayatkan dari

hadits Salim bin Ubaidullah, dia berkata, o'i7t-1ir'eJ'J+\

.;i'&t";i btiut raili $t?t itqrfut :risut o\iica"

i:i; ;lw 7 €ri i'ni'j )u,r;-li1 ,t"4 e gW :"je'Jw

$+ tjli, tD +b ,y sf6 itt ttl oy.j't ry6.J"-fi" 5l):ir)LJt oi6

qx;|j#.'Pi u,6r u-s.1^;"9 tvj^ y (r'ii' (Kaum Muhajirin

r.li if; +b u t1t6 lilr "ot.o:i;'t 
ry6.i:fr\L) :aDLJt oi6

berkumpul ,nrrO bermusyawarah, lalu merekn berkata, "Mari

kita bertolak menuju saudara-saudara kita kaum Anshar."
I'{amun mereka malah berkata, "Dari kami seorang pemimpin

dan dari kalian seorang pemimpin." Umar pun berkata,

"Kalau begitu ada dua pedang dalam satu sarung, dan

tentunya itu tidak layak." Kemudian dia meraih tangan Abu

Bakar lalu berkata, "Siapa yang ketiganya dari ini, di wahu

dia berkata kepada temannya, 'Janganlah berduka cita,

sesungguhya Allah bersama bita'. Siapa temannya ketika

keduanya berqda dalam goa'. Siapa keduanya itu? " Lalu dia

pun berbaiat kepadanya, dan orang-orang pun berbaiat

kep a d any a d en g an p emb ai at an y an g s eb aik- b ailcny a) .

Seorang pembesar hendaknya berendah hati dengan

menghormati orang yang lebih rendah sebagai bentuk sopan

santun dan tidak menganggap suci diri sendiri. Ini ditunjukkan

oleh sikap Umar ketika mengatakan (kepada Abu Bakar),

"Ulurkan tanganmu," dan dia tidak menolak.

11.
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12.

13.

14.

Umat Islam tidak boleh mempunyai imam lebih dari satu

orang.

Boleh mendoakan keburukan terhadap orang yang ditakutkan

fitnahnya bila dia tetap eksis. Ini menunjukftan bahwa orang

yang mexuduh orang lain di hadapan imam, maka imam tidak

harus menghukumnya hingga dia menemukan orang yang

dituruh itu. Karena orang yang dituduh itu berhak memaafkan

orang yang menuduhnya atau hendak menutupinya.

Apabila imam mengkhawatirkan terjadinya keburukan kepada

masyarakat, maka dia hendalarya menasihati dan

rnemperingatkan mereka sebelum terjadinya hal yang

dikhawatirkan itu. Sebagian orang Syl'ah berpedoman dengan

perkataan Abu Bakar , #t/t ;;1e 
st'& *'t ti lltcu telah

rnerelakan salah seorang dari kedua orang ini untuk menjadi

pemimpin kalian) bahwa kepemimpinan dan k*rilafah Abu

Bakar bukanlah sesuatu yang diwajibkan.

fuIenanggapi pernyataan ini dapat dikemukakan jawaban

berikut:

a. Sebenarnya itu adalah sikap rendah hati Abu Bakar.

b. Bolehnya kepemimpinan orang yang kurang utama

walaupun ada yang lebih utama, walaupun itu

nnerupakan haknya, tapi dia boleh mempersilakan yang

lainnya.

Dia telah mengetahui bahwa kedua orang itu tidak akan

rela mendahuluinya, maka dia hendak mengisyaratkan

bahwa seandainya dia tidak termasuk kategori itu, maka

piiiharurya terbatas hanya pada kedua orang itu saja.

Karena itulah, ketika Abu Bakar hampir meninggal, dia

rnenunjuk Umar untuk menjadi khalifah. Karena saat

itu Abu Llbaidah sedang tidak ada karena sedang
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15.

berjihad melawan orang-orang Syam dan sibuk

menaklukkannya. Dan perkataan lJmar, |t$ i:Si o\'

4'b U Q4ku maju lalu leherku dipenggal ...)

menunj ukkan kebenaran itu.

Pemberian usul kepada imam tentang kemaslahatan umum

yang mendatang manfaat umum atau khusus walaupun imam

tidak meminta pendapatnya, dan imam menarik rencananya

(pendapatnya) saat melihat kebenaran pendapat yang diusulkan

itu.

Perkataan Abu Bakar, ,#'/, iii |tLi (salah seorang dari

kedua orang ini) dijadikan dalil untuk menyatakan bahwa di antara

syarat imam adalah hanrs satu orang saja. Hal ini dipertegas dengan

nash dalam hadits Muslim yang menyebutkan, 'r$Li c;;l;St tjaU, ri1

t-&'-.-71\ (Apabita mereka membaiat dua khatifah, maka bunuhlah

salah satu dari keduanya). Walaupun sebagian ulama menafsirkannya

dengan "mencopot jabatan" dan "berpaling darinya", namun

rnaknanya sama dengan "dibunuh". Demikian pendapat yang

dikemukakan oleh Al Khaththabi mengenai perkataan Umar tentang

Sa'ad, "Bunuhlah dia," maksudnya adalah jadikanlah dia seperti orang

yang dibunuh.

32. Ferjaka dan Perawau yang Berzina Dihukum Cambuk dan

Diasingkan

"Lti) grg:+i, rr i'rJ, Lw

'U 
@tb C*.t*'.ti*,$ ,7\

t_
d;llr)

*e
Y,ft:a ;7tj ,F t:.U*tt

\ iptt yurr'o'i'&
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i'j'xl t4r|x"t qfJtt ,t?p :1 *.,:rl$"l u,,rlr ry't,
.'-xAr .'lsy ei?, ,# i.t'JG .(ry';t db U; {}:!-;:J\1

"Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka

deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan

janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk

(menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan

hari akhirat, dan hendaklah (pelal<sanaan) hukuman mereka

disal<siknn oleh selatmpulan dari orang-orang yang beriman. Laki-

laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang

berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina

tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina, atau laki-laki

musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang

mulcrnin." (Qs. An-Nuur [2al2-3)

Ibnu Uyainah berkata, "Rasa belas kasihan (yang dimaksud

adalah) dalam menj alankan hukuman."

';1. *t * i"t * Ut q-,Jtl'"ilt $G ;. $ *
.rC;f : yV i^'r4X- & ;i';b

6831. Dari Zaid bin Khalid Al Juhani, dia berkata, "Aku

rnendengar Nabi SAW memerintahkan supaya orang yang betzina

yang belum menikah agar dicambuk seratus kali dan diasingkan

selama setahun."

*r*At ;-]';LLi ,a)r / ;;,1 V g?LyW ut Jts

.^!lt',tw.'Jj t i ,;?
6832. Ibnu Syihab berkata, "IJrwah bin Az-Zuban
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mengabarkan kepadaku, bahwa Umar bin Khaththab mengasingkan

(pelaku zina),kemudian Sunnah itu masih tetap seperti itu."

;i e't rlLiit .u ;nt'J"y:"oi ,^*\t ,*r;;) gj *
. ia "';;;lt io1, gG *'#- li ;i'#

6833. Dari Abu Hurairah RA, bahwa Rasulullah SAW

memutuskan kepada orang yangberzina dan belum menikah dengan

pengasingan selama setahun dan pelaksanaan hukuman terhadapnya.

Keterangan Hadits:

(Bab perjaka dan perawan yang berzina dihulatm cambuk dan

diasingkan). Judul ini merupakan redaksi hadits yang diriwayatkan

oleh Ibnu Abi Syaibah dari jalur Asy-Sya'bi, dari Masruq, dari Ubai

bin Ka'ab seperti itu dengan tambahan, gtq;.t ptiiSi- *6b (Dan dua

orang yang telah menikah [yang berzinal maka keduanya dicambuk

dan dirajam). Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dengan tambahan

redaksi, ot-1;; j gt:t).J-ti 6r gruii ,9G;- p#rt (Dan dua orans

yang telah menikah [yang berzinal dirajam, sedangkan dua orang

yang telah mencapai usia baligh maka dicambuk kemudian dirajam).

Abdurrazzaq meriwayatkan dari Ats-Tsauri, dari Al A'masy, dari

Masruq, j pr*;" oa;Ht) ,9tti;-\ g;*-; y.ti ,oqtr 9$ihi- p,4t

)G'; {Dua orang yang belum menikah [yang berzinal dicambuk dan

diasingkan, dut orqng yang telah menikah dirajam dan tidak

dicambuk, d.an dua orang yang sudah lanjut usia dicambuk kemudian

dirajam).

Para periwayatnya adalah para periwayat kitab Ash-Shahih,

dan tambahan ini telah diisyaratkan pada bab "Rajam bagi Orang yang

telah Menikah". Muhammad bin Nashr menukil dalam kitab Al lima'
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tentang kesamaan pendapat para ulama dalam mengasingkan pezina,

kecuali ulama Kufah. Pendapat ini disepakati oleh jumhur, termasuk

Ibnu Abi Laila dan Abu Yusuf, sementara Ath-Thahawi menyatakan

bahwa itu telah dihapus. Saya paparkan pada bab "Tidak ada

Pengasingan dan tidak pula Pembuangan bagi Budak Perempuan

(yang berzina)".

Para ulama yang berpendapat adanya pengasingan juga

berbeda pendapat. Mengenai hal ini Asy-Syaf i, Ats-Tsauri, Daud

dan Ath-Thabari menyatakan berlaku umum. Sementara menurut

salah satu pendapat Asy-Syafi'i bahwa hamba sahaya tidak

diasingkan, dan Al Auza'i mengltrususkan pengasingan itu bagi laki
laki. Demikian juga pendapat yang dikemukakan oleh Malik, hanya

saja dibatasi dengan kriteria "merdeka". Ini juga merupakan pendapat

trshaq. Sedangkan pendapat dari Ahmad ada dua riwayat. Mereka yang

mensyaratkan merdeka berdalil, bahwa dalam pengasingan hamba

sahaya terkandung dampak bagi pemiliknya (majikannya), karena

dengan begitu dia tidak dapat memanfaatkarulya selama masa

pengasingan, sementara syariat menetapkan tidak boleh menghukum

kecuali si pelaku. Oleh karena itu, kewajiban haji dan jihad

digu'gwkan dari hamba sahaya (budak).

Ibnu Al Mundzir berkata, "Nabi SAW bersumpah dalam kasus

orang yang disewa, bahwa beliau memutuskan dengan Kitabullah,

kemudian beliau bersabda, ?b ;-* : yV * t'o\(Sesungguhnya dia

harus dicambuk dan diasingknn selama setahun). trilah redaksi yang

menjelaskan Kitabullah. Kemudian Umar berkhutbah di hadapan

i<halayak, dan juga dilaksanakan oleh khulafa rasyidun, dan tidak ada

seorang pun yang mengingkari, sehingga itu menjadi Ijma'-"

Selain itu, muncul perbedaan pendapat di kalangan para ulama

rnengenai jarak pengasingan. Suatu pendapat menyebutkan bahwa hal

itu diserahkan kepada imam, ada juga yang mengatakan bahwa

jaraknya disyaratkan seperti jarak dibolehkannya mengqashar shalat,

I
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ada pula yang mengatakan bahwa jaraknya sejauh perjalanan tiga hari,

ada yang mengatakan bahwa jaraknya sejauh perjalanan dua hari, ada

juga yang mengatakan bahwa jaraknya sejauh perjalanan sehari

semalam, ada pula yang mengatakan bahwa dialihkan dari satu

pekerjaan ke pekerjaan lainnya, ada juga yang mengatakan jaraknya

satu mil, dan ada juga yang mengatakan bahwa jaraknya adalah

sampai layak disebut sebagai pengasingan (pembuangan).

Ulama madzhab Maliki mensyaratkan dipenjara di tempat

pengasingannya. Pembahasan tentang ini akan dipaparkan pada bab

"Tidak Ada Pengasingan dan Tidak Pula Pembuangan bagi Budak

Perempuan". Pendalilan yang cukup aneh adalah argumen Ath-
Thahawi yang menggugurkan pengasingan secara mutlak, yaitu bahwa

pengasingan budak perempuan digugurkan oleh sabda beliau, tJ:Jr*.

(Juallah dia) seperti penjelasan yang akan dipaparkan nanti.

Ath-Thahawi berkata, "Jika itu digugurkan dari budak
perempuan, maka digugurkan juga dari wanita merdeka, karena

semakna. hri dikuatkan oleh hadits yang menyebutkan, it ,il' ?f*i I
yp $ * (Seorang wanita tidak boleh bepergian kecuali bersama

mahramnya). Karena sanksi itu ditiadakan dari kaum wanita, maka

ditiadakan pula dari kaum laki-laki."

Hal ini berdasarkan anggapan bahwa bila yang umum gugur

maka pendalilannya bisa dikhususkan. Namun ini adalah pendapat

yang sangat lemah.

dfr?tg,.'l';slu \i'ru- nV q4 gt) ,y t:t:*tt 6.rlrl airlr

a-,-1i . 1' l-,-, (Perempuan yang berzina dan lakiJaki yang berzina,

maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan

janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk

[menjalankanJ agama Allah ...). Demikian redaksi yang disebutkan

dalam riwayat Abu Dzar, sementara riwayat Karimah menyebutkan

hingga ayat, 'fu'41 (Orang-orang yang mukmin). Maksud
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penyebutan ayat ini, bahwa hukuman cambuk itu ditetapkan oleh

Kitabullah, dan Ijma' menyatakan bahwa ini dil*rususkan bagi orang

yang belum menikah. Penjelasan tentang had bagi yang telah menikah

telah dipaparkan padabab "Rajam Bagi yang Telah Menikah".

Para ulama berbeda pendapat tentang cata mencambuk,

diriwayatkan dari Malik bahwa cambuk khusus dilakukan pada

punggung berdasarkan sabdabeliau dalam hadits li'an, yib l{s ,i3t
!.-1b ([TunjukkanJ bulai, dan jika tidak maka cambuk di

punggungmu). Yanglain berkata, o'Cambukan itu pada seluruh tubuh

kecuali wajah dan kepala. Cambukan untuk kasus zina, minum

khamer dan ta'zir dalam posisi berdiri tanpa baju, sedangkan wanita

dalam posisi duduk, dan untuk kasus tuduhan zina dengan

mengenakan baju."

Imam Ahmad, Ishaq dan Abu Tsaur berkata, "Pakaian seorang

tidak boleh ditanggalkan selama menjalankan hukuman, dan dalam

ayat tidak disebutkan hal itu."

Ulama madzhab Hanafi perpatokan dengan ini, mereka

berpendapat, bahwa hadits ahad tidak boleh ditambahkan kepada Al

Qur'an. Namun pendapat ini dapat dijawab, bahwa itulah yang

rnasyhur karena banyaknya jalur periwayatannya dan diamalkan oleh

para sahabat. Mereka pun telah mengamalkarlyar\g seperti itu, bahkan

yang kurang dari itu, seperti batalnya wudhu karena tertawa, bolehnya

berwudhu dengan nabidz dan sebagainya yang memang tidak terdapat

di dalam Al Qur'an.

Imam Muslim meriwayatkan dari hadits llbadah bin Ash-

Shamit secara marrtt', fV & fiur{,,V,rilh' $ru1f tt';,*

f ;t:?...ri|:A+ &u.$tt ,lb +r{t (Ambillah cara darilat, Allah

telah memberikan jalan bagi mereka: perjaka yang berzina dengan

perawan dicambuk seratus kali dan diasingkan selama setahun,

sedangkan orang yang telah menikah yang berzina maka dicambuk

t
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seratus kali dan dirajam). Ath-Thabarani meriwayatkan dari hadits
Ibnu Abbas, dia berkata, "Dulu mereka (para wanita yang berzina)
ditahan di rumah, jika meninggal maka dibiarkan meninggal, dan bila
hidup dibiarkan hidup. Kondisi seperti itu berlaku ketika
diturunkannya surah An-Nisaa' ayat 15, '€J.t*.,;.b 4Ar ;;.U g.*ii
'ar;st ,j,GE,F y$t e u^:fuit t'rp'oy |&'birt,4t r\:4:.:;"0

V,ril lU' W)t (Dan [terhadapJ para wanita yang mengerjakan

perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi di antara kamu

fyang menyalaikannyaJ. Kemudian apabila mereka telah memberi
persalrsian, maka larunglah merelm [wanita-wanita ituJ dalam rumah
sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan
yang lain kepadqnya). Hingga akhirnya turunlah ayat, t;it:Jtj'aj;;$r
i';.J, uV t* )"tt ,y tj:*,6 (perempuan yang ber"rna ian kki-laki

yang berzina, maka deralah tiapliap seorang dari keduanya seratus
kali dera)."

Lair *rllrt"Ulr,#'iJ SA lnnu Uyainah berkata, ,Rasa

belas lrasihan [yang dimaksud adalahJ dalam menjalankan
hulruman.') Demikian redaksi yang dicantumkan dalam riwayat
mayoritas, namun pada sebagiamya tidak mencantumkan ..sl, dan pada

sebagian lainnya mencantumkan redaksi, Z*'F.I (Ibnu Ulayyah).

Inilah yang drjadikan sandaran oleh Ibnu Baththal, namun yang dapat
dijadikan sebagai pegangan adalah redaksi pertama (yakni Ibnu
Uyainalr). Mughlathai dalam Syarh-nya mengatakan, bahwa dia
melihatnya dalam Tafsir Sufian bin Uyainah.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, ada juga hadits serupa yang
diriwayatkan oleh Ibnu Abi syaibah dari Mujahid dengan sanad yang
shahih hingga sampai kepadany4 dan setelah redaksi, l-;ir *,4e
(Dalam menjalankan hulatman) ada tambahan, 'J-6-fl iu-A
(Dilaluanakan dan tidak digugurkan).Yang dimaksud dengan 'e-:b;,1
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3-At (pengguguran had) adalah meninggalkamya sama sekali atau

mengurangi jumlahnya.

Tentang firman-Nya, i';irl, U'{.ti-3'r,4:r1, (dan hendaklah

[p elalrsanaanJ hukuman mereka dis al<sil<an oleh selatmpulan), Ibnu Al
Mundzir menukil dari Ahmad cukup satu orang, menurut Ishaq dua

orang, menurut Az-hrh,'i tiga orang, menurut Malik dan Asy-Syaf i
empat orang, menurut Rabi'ah lebih dari empat orang, dan menurut Al
Hasan sepuluh orang. Ibnu Abi Syaibah menukil dengan sanad-sanad-

nya dari Mujahid, bahwa minimal satu orang laki-laki. Diriwayatkan

dari Muhammad bin Ka'ab tentang firman-Nya dalam surah At-

Taubah ayat 66, Fi *tb ;-.3''i-i5'ot |it" Kami memaaJkan

segolongan dari lmmu fiantaran mereka taubatJ), dia berkata,

"Maksudnya, satu orang."

Diriwayatkan dari Atha' dua orang, dan diriwayatkan dari Az-

Zu^hri tiga orang. Nanti, akan dipaparkan penjelasan tentang hadits

ahad pada pembahasan tentang firman-Nya dalam surah Al Hujuraat

ayat 9, t"3-t#rt g1.rJji,'u |W.b 0$ (dan jikn ada dua golongan dari

or an g- or ang mulcrnin b erp er ang)

,t).9 / $:: C (Dari Zaid bin Khalid), Demikian redaksi sanad

yang diringkas oleh Abdul Aziz tanpa menyebutkan Abu Hurairah,

dan dari redaksinya mengemukakan kisah orang yang disewa hanya

mencantumk *, l-b ;--fr, yst'2'.t-t+ l*Jt- li A ,#.'iU (Oio

memerintahkan supaya orang yang berzina yang belum menikah agar

dicambuk seratus kali dan diasingknn selama setahun). Kemungkinan
juga Ibnu Syihab meringkasnya ketika Abdul Aziz menceritakannya.

Dalam riwayat An-Nasa'i yang berasal dari jalur Abdurrahman bin

Mahdi dari Abdul Aziz disebutkan dengan redaksi, ,,llc ii,' 1):;",',i*

1-' VF: yV *}rbri fi A$';t-'&} *?nr ptrru mendengar

Rasulullah SAl4/ memerintahkan kepada orang yang berzina dan
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belum menikah agar dicambuk seratus kali dan diasingkan selama

setahun).

q(--aiy.lJleS (Ibnu Syihab berkata). Redaksi ini maushul

dengan sanadtersebut.

'atidt;-J.'#1tt pon o (Jmar bin Khaththab). Redaksi ini

terputus, karena Urwah tidak pernah mendengar dari Umar, tapi

diriwayatkan secara valid dari Umar melalui jalur lainnya yang

diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan An-Nasa'i yang dinilai shahih oleh

Ibnu Khuzaimah dan Al Hakim dari riwayat Ubaidullah bin Umar,

dari Nafi', dari Ibnu Umar RA, 0"3 ,|+?i a? 'J;) * Xtt ;* ,pr'ot
aha? ,*Li, ,Lt?3a? 

f,ri.1 lnahwa Nabi SAW mendera dan

mengasingkan, bahwa Abu Bakar juga mendera dan mengasingkan,

dan bahwa [Jmar juga mendera dan mengasingkan). Selain itu,
mereka juga meriwayatkannya dari riwayat Abdullah bin Idris,
darinya. At-Tirmidzi menyebutkan bahwa mayoritas sahabat

tlbaidullah bin Umar meriwayatkarurya darinya secara mauquf pada

Abu Bakar dan Umar.

iii-lt UJjJj ; j +? (Mengasingkan [petakuJ, kemudian

Sunnah itu masih tetap seperti itu). Abilxrazzaq menambahkan dalam

riwayatnya dari Malik, eqi lrir '!,j jlt#+? up lUrngga Marwan

juga mengasingkan, hingga orang-orang meninggalkannya).

Maksudnya, orang-orang Madinah.

'*--Sr ,f #$ (Dari Sa'id bin Al Musayyab). Demikian

redaksi Uqail berbeda dengan redaksi Abdul Aziz dalarr, hal nama

gurunya Az-Znhi. Jika redaksi ini merupakan ringkasan tentang kisah

orang yang disewa, maka semua sahabat Az-Ztrhri menyamai Abdul
Aziz, karena gurunya, dalam riwayat mereka, adalah Ubaidullah bin
Abdillah bin Utbah, bukan Sa'id bin Al Musayyab. Tapi bila ini hadits

lainnya, maka yang benar adalah perkataan Uqail, karena dia lebih
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hafal dengan hadits Az-Zuhi daripada Abdul Aziz. Tapi Uqail juga

meriwayatkan hadits lainnya dai Az-Ztahi yang menyamai Abdul

Aziz, yartu yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i dari jalur Hujain bin Al
Mutsanna, dari Al-Laits, dari Uqail, dari Ibnu Syihab, lalu dia

menyebutkan dua hadits, yaitu hadits Zaid bin Khalid dari riwayat

Ubaidullah darinya, dan hadits Abu Hurairah dari riwayat Sa'id bin Al
Musayyab, darinya. Sementara Ibnu Syihab, periwayat hadits, tidak

diingkari saat membawakan haditsnya dari banyak orang dengan

lafazh yan g b ermac am-mac am

I lA';A yA{: f ,a'; (DenSan pengasingan selama setahun

dan pelalrsanaan hukuman terhadapnyc). Dalam riwayat An-Nasa'i

disebutkan , ,:b "'l-jit r-.rttl.e 6b &-bi (Agar diasingknn selama

setahun disertai dengan pelal<sanaan hulatman terhadapnya).

Demikian juga yang diriwayatkan oleh Al Ismaili dari jalur Hajjaj bin

Muhammad, dari Al-Laits. Dengan demikian diketahui bahwa huruf

ba' dalamriwayat Yahya bin Bukair bermakna {, d*yang dimaksud

dengan 3;it z;q aaaUhyang disebutkan dalam riwayat Abdul Aziz,

yaitu dicambuk seratus kali. Sebutan cambuk ini karena dicantumkan

dengan nash Al Qur'an. Riwayat ini dijadikan pedoman oleh mereka

yang menyatakan, bahwa pembuangan (pengasingan) adalah ta'zir,

dan itu bukan bagian dai had. Pendapat ini dijawab, bahwa hadits itu

sebagiannya menafsirkan sebagian lainnya.

Dalam kisah orang yang disewa terdapat pemyataan yang jelas

dari lafazh Nabi SAW, bahwa dia harus dicambuk seratus kali dan

ctriasingkan selama setahun. Ini sangat jelas, dan tidak ada masalah

pada periwayatnya dalam segi lafazhnya, maka itulah yang paling

rajih dari cerita para satrabat walaupun ada perbedaan. Di antara yang

menguatkan bahwa kedua hadits bab ini adalah sama walaupun ada

perbedaan pada Ibnu Syihab, baik dalam segi mutaba'ah mauptn

sahabat, bahwa tambahan yang berasal dari Umar yang diriwayatkan

oleh Abdul Aziz dalam hadits Zaid bin Khalid juga terdapat dalam
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riwayat Uqail dalam hadits Abu Hurairah.

Di akhir riwayat Hajjaj bin Muhammad yang diriwayatkan

oleh Al Ismaili disebutkan, ,;1*-"-i"Jt',y ,#" * Otr) ,7W i.l'ltt
'# ,{; l$t Qbnu Syihab berkata, "(Jmar membuang pelala.r dari

Madinah ke Bashrah dan ke Khaibar. ') Ini menunjukkan bahwa jauh

dan dekatnya jarak dalam mengasingkan tersandung pandangan imam,

dan bahwa itu tidak terikat. Menurut say4 dari perbedaan ini, kedua

hadits bab ini merupakan ringkasan dari kisah tentang orang yang

disewa, dan asal haditsnya diriwayatkan oleh Ubaidullah bin Utbah

dari Abu Hurairah dan Zaid bin Khalid, lalu dia menceritakan secara

lengkap dari keduanya. Kemungkinan juga dia menceritakan darinya,

dari Zaid bin Khalid secara ringkas, sementara yang dikemukakan

Sa'id bin Al Musayyab, dari Abu Hurairah adalah secara ringkas.

Hadits ini menunjukkan bolehnya menggabungkan had dengan

ta'zir.Ini tentunya berbeda dengan pandangan ulama madzhab Hanafi

bila berpatokan dengan zhahir redaksiny4 l-;ir #rl\ei (Disertai

dengan pelalcsanaan had [hulatmanJ terhadapnya). Juga

menunjukkan bolehnya memadukan hukuman cambuk dengan

pembuangan (pengasingan) bagi pezinayang belum menikah. Ini juga

berbeda dengan pendapat mereka (ulapa madzhab Hanafi) bila kami
katakan bahwa semuanya adalah sebagai had. Sebagian mereka

berdalil, bahwa hadits Ubadah yang di dalamnya menyebutkan

pengasingan telah dihapus oleh ayat di dalam surah An-Nuur, karena

di dalam ayat tersebut disebutkan hukuman cambuk tanpa disertai
pengasingan. Namun pandangan ini tanggapi, bahwa itu perlu

dibuktikan dengan kronologisnya, dan bahwa kebalikannya justru

lebih mendekati kebenaran. Karena ayat tentang hukuman cambuk

bersifat mutlak bagi setiap pezina,lalu hadits Ubadah mengkhususkan

orang yang telah menikah.

Tidak disebutkarurya hukuman pe,ngasingan dalam surah An-
Nuur itu tidak berarti tidak disyariatkan sebagaimana halnya hukuman
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rujarn, Di antara dalil-dalilnya yang kuat adalah, bahwa kisah orang

yang disewa itu terjadi setelah turunnya surah An-Nuur, karena ayat

tersebut berkenaan dengan berita dusta tentang Aisyah, dan itu terjadi

lebih dulu daripada peristiwa orang yang disewa itu, sebab Abu

Hurairah menyaksikarulya, sedangkan dia berhijratr setelah terjadinya

peristiwa tuduhan dusta tentang Aisyah.

33. Mengasingkan Pelaku Maksiat dan Laki-Laki yang

Menyerupai Wanita

' 6834. Dari Ibnu Abbas RA, dia berkata, 'T.Iabi SAW melaknat

laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-

laki, dan beliau bersabda, 'Keluarkanlah mereka dari rumah-rumah

kalian'. Beliau pun telah mengeluarkan si fulan, dan Umar

mengeluarkan si Fulan."

Keterangan Hadits:

(Bab mengasingkan pelalu malcsiat dan laki-Laki yang

menyerupai wanita). Tampaknya, Imam Bukhari hendak menyangkal

pandangan yang mengingkari penafian pengusiran selain terhadap

rnuharib (orang yang memerangi), maka dia pun menjelaskan bahwa

itu pernah dilakukan oleh Nabi SAW dan pemimpin setelahnya selain

terhadap muharib. Jika pengusiran itu bisa diberlakukan terhadap

orang yang tidak melakukan dosa besar, apalagi bagi orang yang

melakukan dosa besar. Keterangan tentang kata mukhanntas telah
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dipaparkan pada bab "Apa Larangan Masuknya Laki-laki yang

Menyerupai Wanita ke Tempat Kaum Wanita'' di akhir pembahasan

tentang nikatt.

.-Jri .# a??t (Dan tJmar mengeluarkan sifutan). Redaksi

Umar tidak terdapat dalam selain riwayat Abu Dzar. Abu Daud

meriwayatkan hadits ini dari Muslim bin Ibrahim, gurunya Imam

Bukhari dalam hadits ini, dan di dalamnya disebutkan, 'i:*?t ,,Ste)

1;ie*iir 4- .tiyii r-,ti ry,rytt |f,";. s (Dan betiau bersabda,

"Keluarkanlah mereka dari rumah-rumah lmlian. Keluarkanlah si

fulan dan si fulan)' Maksudnya, taki-taH yang menyerupai wanita).

Pada pembahasan tentang pakaian telah dikemukakan dari Mu'adz bin

Fadhalah dari Hisyam seperti riwayat Abu Dzar di sini. Demikian juga

yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Yazidbin Harun dan lainnya dari

Hisyam. Di sana telah saya sebutkan nama orang yang dibuang oleh

Nabi SAW dari Madinah, tapi saya tidak menyebutkan nama orang

yang dibuang oleh Umar. Kemudian saya temukan dalam Y,rtab Al
Mughribin karya Abu Al Hasan Al Madani, dari jalur A1 Walid bin

Sa'id, dia berkatai F.oi ,9-;A fi',*t i:ii i oi'&t :i # V'* 1:1r j,, ,*f s b\i;ui .$-t;t ,*'ti,6 ,,t-;r ,tt ,,)@

gb'i.'F # ti-*?i ((Jmar mendengar suatu laum mengatakan

bahwa Abu Dzu'aib adalah orang Madinah yang paling baik. Maka

Umar pun memanggilnya, lalu berkata, "Sungguh, keluarlah engkau

dari Madinalt." Orang itu berknta, "Jika engkau mengeluarkanla4

mal<a [keluarkanlahJ ke Bashrah, wahai Umar, sebagaimana engknu

telah mengeluarkan Nashr bin Hajjaj. ') Setelah itu dia menyebutkan

kisah Nashr bin Hajjaj yang cukup masyhur, lalu mengemukakan

kisah Ja'dah As-Sulami, bahwa dia keluar bersama kaum wanita ke

Baqil dan berbicara kepada mereka sehingga sebagian tentara menulis

surat kepada Umar melaporkan hal itu, maka Umar pun

mengeluarkannya.
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Diriwayatkan dari Maslamah bin Muharib, dari Ismail bin

Muslim, bahwa Umayyah bin Yazid Al Asadi dan maula Muzainah

menimbun bahan makanan di Madinah, maka Umar pun

mengeluarkan (mengusir) mereka. Kemudian dia menyebutkan

sejumlah kisah tentang orang-orang yarrg disebutkan namanya dan

yang tidak disebutkan namanya secara jelas. Kemungkinan penafsiran

kisah ini bisa ditafsirkan dengan sebagian nama-nama mereka.

Ibnu Baththal berkata, "Maksud Imam Bukhari dengan

mencantumkan judul ini setelah judul pezina adalah, mengisyaratkan

bahwa pengasingan itu disyariatkan bagi orang yang melakukan

kemaksiatan yang tidak ada hadnya. Sehingga lebih disyariatkan lagi

terhadap pelaku kemaksiatan yang ada hadnya. Sururah yang pasti

semakin tegas dengan analogi untuk membantah orang yang

menyangkal Sunnah dengan analogi, karena jika ada dua analogi yang

saling bertolak belakang, maka Sunnah tetap berlaku tanpa ada yang

menyelisihi. Ini adalah dalil yang menyatakan, bahwa yang dimaksud

dengan al mukhannatsin adalah para lelaki yang menyerupai wanita,

dan bukannya yang menjadi wanita, karena yang demil<ran hadnya

adalah rajam, sedangkan orang yang harus dirajam tidak perlu

diasingkan."

Pandangan ini ditanggapi, bahwa hadnya masih

diperselisihkan, dan mayoritas mengatakan bahwa hukumnya adalah

hukum pezina, bila terbukti maka dicambuk dan dibuang. Karena dia

tidak dapat menikah (lantaran menyukai sesama jenis), tapi bila hanya

menyerupai maka cukup dibuang.

Ada juga yang mengatakan, bahwa judul ini menunjukkan

lemahnya pendapat yang menyatakan bahwa si pelaku dan yang

diperlakukan (objek dan subjeknya) sama-sama dirajam. Namun

hadits ini hanya menyebutkan penafian. Mengenai ini perlu ditinjau,

karena tidak ada seorang pun dari antara orang-orang yang diusir oleh

Nabi SAW yang menjadi wanita. Abu Daud meriwayatkan dari jalur
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Hasyim, dari Abu Hurairah, ';-3 {t ,j *i *v\t & I' J:bj'ol
giflr ,/\|P e);6 ,:db;iWi- {A nii ir; t tiui *y *rg''*t
(Bahwa seorang laki-laki yang menyerupai wanita yang mewarnai
kedua tangan dan kakinya dihadapkan lcepada Rasulullah SAW, lalu
para sahabat bertanya, "Mengapa orang ini? " Lalu ada yang
menjawab, "Dia berusaha menyerupai wanita." Maka beliau
memerintahlmn agar dibuang ke Naqi).

34. Orang yang Memerintahkan selain Imam untuk
Melaksanakan Had (hukuman) tanpa Kehadiran Imam

*UtJtiv qt?\i'u)L:rLl ,r,:;; i.fir;; €j e
iLJ yt=E,pt ,i'rt J?i6-:Ju" ',Jg'h *r iviit
ot--s ,ft Ll .l' 7 .rlnt Jy., t- i it ,GI* :Jra'^j*;

Ul*iti ,v')r q.t obSl Ci;G ,9i1u, ji ua JL V
*t j c'of rrL;j,pt bf Ut- ;,2e): It b i\
76rtSq,'",;i\',t\4 €;rt ,J* .* *:;t: yV iL
.*-, ;ft fV '"L 4t *3 ,:$iL 

"i 
ia;6';;lr t1i ,kt

' li?i #t t* .t&')t) vs elyt tL'uu ,:uit c- Ui rfr,

6835-6836. Dari Abu Hurairah dan Zaid bn Khalid, bahwa
seorang laki-laki Arab badui datang kepada Nabi SAW, saat beliau
sedang duduk, lalu dia berkata, "Wahai Rasulullah, berilah keputusan

dengan Kitabullah." Lawan sengketanya kemudian berdiri dan

berkata, o'Benar, berilah keputusan untuknya dengan Kitabullah, wahai
Rasulullah. Sesungguhnya anakku pemah disewa (bekerja) pada orang
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ini, lalu dia berzina dengan isterinya orang ini. Mereka kemudian

memberitahuku bahwa anaklo harus dirajam, maka aku menebus

dengan seratus ekor kambing dan seorang budak perempuan. Setelah

itu aku bertanya kepada ahli ilmu, maka mereka pun menyatakan

bahwa anakku harus dicambuk seratus kali dan diasingkan selama

setahun." Maka beliau pun bersabda,"Demi Dzat yang jiwaku berada

di tangan-Nya, sungguh alat akan memutuskan di antara kalian

berdua dengan Kitabullah. Adapun kambing dan budak perempuan

dikembalitran kepadamu, dan analcrnu dicambuk seratus kali dan

diasingkan selama setahun. Adapun engkau, wahai Unais,

berangkatlah temui isterinya orang ini lalu rajamlah dia-" Maka

Unais pun berangkat lalu merajam wanita tersebut.

Keteransan Hadits:

(Bab orang yang memerintahkan selain imam untuk

melalaanaan had [hulrumanJ tanpa kehadiran imam). Al Karmani

berkata, "susunan redaksi judul ini rancu, yang lebih tepat adalah

mengganti kata 'selain' dengan kata ganti, sehingga menjadi: Orang

yang diperintalrkan imam ...."

Ibnu Baththal berkata, "Imam Bukfiari mencantumkan judul

itu secara terpisah di akhir bab-bab hudud 'Apakah imam boleh

memerintahkan seseorang unfuk melaksanakan hukuman tanpa

kehadirannya', dan makna kedua judul ini sama."

Tapi menurut saya, kedua judul itu berbeda, karena redaksi

pertama mengenai orang yang diperintah, yaitu yang melaksanakan

hukuman, sedangkan redaksi lainnya mengenai orang yang dikenai

hukuman.

Imam Bukfiari menyebutkan hadits Abu Hurairah dan Zaidbin

Ktralid mengenai orang yang disewa atau yang dipekeljakan.

Penjelasannya telatr dipaparkan sebelumnya.
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Redaksinya dalam riwayat ini adalah, ,-P!,O:* ilu6'tUl ?ul

4tl:t,!, iS,yt l?,ti-t llawan sengketanya kemudian berdiri

dan berkata, "Benar, berilah lceputusan untulotya dengan Kitabullah,

wahai Rasulullah. Sesungguhnya anaklat") Al Karmani berkata,

"Yang mengatakan itu adalah orang Arab badui tersebut, bukan lawan

sengketany4 karena pada pembahasan tentang perdamaian

disebutkan , ilt i'a)"b, '?v, 
:t 

=6rW. 
py I' j-; 6- :Ju6"4Viie

* tt€ ,q,\';t1,'grr;\i i6i &r ?qq. ,p!,O:b (Seorang badui

datang, lalu berkata, 'Wahai Rasulullah, putuskanlah di antara kami

dengan Kitabullah'. Maka berdirilah lawan sengketanya dan berkata,

'Benar, putuskanlah di antara kami dengan Kitabullah'. Lalu orang

Arab badui itu berkata, 'Sesungguhnya anaklru pernah disewa)."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, sebenamya yang berkata, "Berilah

keputusan di antara kami," adalatr ayahnya orang yang disewa, karena

dalam riwayat sebelumnya pada bab '?engakuan Zinl' disebutkan,

,-l bi"f is ?t3". ra. ,psy,Jw 4 uitf'ors 3l,J;; ?ti, (Kemudian

berdirilah lawan sengketanya yang lebih mengerti daripadanya, lalu
berlrnta, "Berilah keputusan di antara kami dengan Kitabullah, dan

izinkanlah aht.') Ini adalah riwayat Suffan bin Uyainah dan disamai

oleh jumhur sebagaimanayangtelah dikemukakan riwayat Malik pada

pembahasan tentang sumpah dan nadzar, dan riwayat Al-Laits pada

pembahasan tentang syarat-syarat. Kami akan mengemukakan riwayat

Shalih bin Kaisan dan Syu'aib bin Abi Hamzatr pada pembahasan

tentang khabar ahad.

Imam Muslim juga meriwayatkan redaksi serupa dari riwayat

Al-Laits, Shalih bin Kaisan dan Ma'mar yang dikemukakannya

dengan redaksi Al-Laits. Namun demikian, perbedaar di sini terjadi

pada Ibnu Abi Dzi'b, karena di sini dan pada pembahasan tentang

perdamaian dia meriwayatkannya da/r Az-Ztrhi, dan pada

pembahasan tentang perdamaian, ymg meriwayatkan dari Ibnu Abi
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Dzi'b adalah Adam bin Iyas sedangkan di sini adalah Ashim bin Ali.
Al Ismaili juga meriwayatkannya dari jalur Yazid bin Harun, dari Ibnu

Abi Dzi'b, dan itu menyamai Ashim bin Ali. Inilah yang bisa

dijadikan pegangan. Sedangkan redaksi, g];\\'Sul ltalu orang Arab

badui itu berkata) adalah tambahan, kecuali bila masing-masing dari

kedua orang yang bersengketa itu disifati dengan itu (yakni sebagai

orang Arab badui).

35. Firman Allah:

|*), L.i yg'*.Jlt,lr::;,Jit'd:i'oi'l'Jb "& W" d *:
,jai.'u4|<bfi Eo-y ;ei ?tr 1,?q'dt'Js.,$'U SJu;)

'* otu,,.-,LJ )r;(ra,rr'ri ef :Wi y\U,i^#a

W fur,'#i'oy'Wi $$,gt.r71 pt$ | : yVG
t?:'&'r>ifit 'rt gU;,,-rljijl g2 ,>r::aL,lit s\b 6 t-ibi

"Dan barangsiapa di antara kamu (orang merdeka) yang tidak
culatp perbelanjaanya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman,

dia boleh mengawini wanita yang beriman dari budak-budak yang
knmu miliki. Allah mengetahui keimananmu; sebagian kamu adalah

dari sebagian yang lain. Karena itu kawinilah mereka dengan seizin

tuan mereka dan berilah maskawin mereka menurut yang patut,

sedang mereka pun wanita-wanita yang memelihara diri, bukan

pezina dan bukan (pula) wanita yang mengambil laki-laki lain
sebagai piaraannya; dan apabila mereka telah menjaga diri dengan

kawin, kemudian mereka mengerjakan perbuatan yang keji (zina),

maka atas mereka separuh hulatman dari hulatman bagi wanita-

ic . oot'. \., oLi oo. .ot a ,.€) S_f oltt) fS, Jf t j.r*as

366 _ FATHUL BAARI



wanita merdeka bersuami. (Kebolehan mengawini budak) itu, adalah

bagi orang-orang yang tahtt kepada kesulitan menjaga diri (dari
perbuatan zina) di antaramu, dan kesabaran itu lebih baik bagimu.

Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (Qs.An-Nisaa'

[a]:2s)

Keterangan:

(Bab firman Allah, "Dan barangsiapa di antara kamu [orang
merdekal yang tidak culatp perbelanjaanya untuk mengawini wanita

merdeka lagi beriman ...'). Demikian redaksi yang disebutkan dalam

riwayat Abu Dzar, sedangkan dalam riwayat Karimah disebutkan

hingga ayat,",J'-+|j3p?ttt (Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha

Penyayang).

Al Wahidi berkata, "Kata 9t::a-LJl dibaca dengan harakat

fathah dan kasrah pada huruf shad, kecuali firman Allah dalam surah

An-Nisaa' ayat24,pq-t |*)i * I "tl-3t 
'o-,,"l:bj-lits (Dan

[diharamkan juga knmu mengawiniJ wanita yang bersuami, kecuali

budak-budak yang kamu miliki) dibaca dengan harakat fathah.
Sedangkan,"O*t $$ gan apabila mereka telah menjaga diri dengan

lrawin) dibaca dengan harakat dhammah dan dengan fathah. Bacaan

dengan dhammah maknanya adalah menikah ftawin), sedangkan

bacaan dengan fathah malanmya adalah Islam. "

Yang lain berkata, "Ada perbedaan pendapat mengenai ifushan-

nya budak perempuan. Mayoritas ulama mengatakan bahwa ifushan-

nya adalah menikah, ada juga yang mengatakan bahwa ifushan-nya

adalatr merdeka."

Diriwayatkan juga dari Ibnu Abbas dan segolongan ulama,

bahwa ifushan-nya adalah menikah. Abu lIbaid dan Ismail Al Qadhi
membela pendapat ini dan berdalil, bahwa telah disebutkan di dalam
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firman Allah, *4'iit &'+i g (Wanita yang beriman dari budak-

budak yang kamu miliki), maka sangat jauh kemungkinan dikatakan

setelahnya, "Apabila mereka telah memeluk Islam."

Selanjutnya dia berkata, "Jika yang dimaksud dengan

itu adalah menikah, maka pengertiannya adalah jika dia

sebelum menikah maka tidak wajib dikenai hukuman."

Ibnu Abbas berpatokan dengan pengertian ini, sehingga dia

pun berkata, "Tidak ada hukuman atas budak perempuan yangberzina

bila dia belum menikah."

Demikian juga pendapat yatg dikatakan oleh sejumlah tabiin.

Ini pula pendapat Abu Ubaid Al Qasim bin Salam dan salah satu

pendapat di kalangan ulama madzhab Syaf i. Dalilnya, hadits yang

diriwayatkan oleh Ath-Thabarani dari hadits Ibnu Abbas, 91i ,rb'd
"# ;rtrt (Tidak ada hukuman atas budak perempuan kecuali jika

dia telah menikah). Sanad-nya hasan, tapi statusnya masih

diperselisihkan arfiara mdrfu' dan mauquf, dan yang rajih adalah

mauquf. Inilah yang dipastikan oleh Ibnu Khuzaimah dan lainnya.

Sementara Ibnri Syahid menyatakan dalam kitab An-Nasikh wa Al
Mansukh, bahwa hadits ini telah dihapus oleh hadits bab ini. Lalu
ditanggapi, bahwa penghapusan memerlukan kronologis, namun untuk
yang ini tidak diketahui, dan itu bertentangan dengan hadits Ali yang

rnenyebutkan, bb,g" d'F3'P',*i U 6.6:i ;; s'fiJit rta.l

{Lal<sanaknnlah hukuman terhadap budak-budak kalian, baik yang

telah menikah di antara mereka maupun yang belum).

Status hadits ini juga masih diperselisihkan antara marfu' dan

mauquf. Yang rajih adalah mauquf, namun redaksinya dalam riwayat
Muslim menunjukkan marfu', sehingga berpedoman dengan hadits ini
adalah lebih kuat. Iika ifushan dalam hadits ini dimaknai menikah dan

ifushan dalam ayatnya dimaknai Islam, maka semuanya bisa

dipadukan. Sunnah telah menjelaskan bahwa apabila budak

ibshan

berzina
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perempuan berzina sebelum menikah maka dia dicambuk.

Yang lain mengatakan, batrwa pembatasan dengan ihshan
(menikah) menunjukkan bahwa ketentuannya bagi budak perempuan
adalah cambukan, bukan rajam. Jadi, hukum zinanya setelah ihshan
(menikah) diambil dari Al Qur'an, dan hukum zinanya sebelum

ifushan diambil dari Sunnah. Hihnahnya, rajan tidak bisa diambil
setengahnya, sehingga yang berlaku tetap hukuman cambuk.

Al Baihaqi berkata, "Kemungkinan nash hukuman cambuk itu
berlaku pada kedua kondisinya (yakni baik belum menikah maupun
telah menikah) untuk menggugurkan hukuman rajam darinya, dan
bukannya untuk menggugurkan hukuman cambuk bila dia belum
menikah. Suru:ah pun telah menjelaskan bahwa dia harus dicambuk
bila belum menikah."

,il2i ,g-,Gii gti*:i \s ,€rs::?q(;'p lCttarru musaafihaat

artinya bukan pezina, sedangkan walaa muttakhitaat akhdzaan
artinya dan bukan pula wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai
piaraannya). Kata al akhilla' adalah bentuk jarnak dari khalir
(kekasih). Penafsiran ini disebutkan dalam riwayat Al Mustamli saja
(yakni dicantumkan setelah penyebutan ayat tersebut). Ibnu Abi
Hatim juga meriwayatkannya seperti itu dari jaiur Ali bin Abi
Thalhah, dari Ibnu Abbas. sedangkan kata musaafihaat adalahbentuk
jamak dai musaafihah. Kata ini dibentuk dari kata as-saffaah, yang
artinya salah satu sebutan zina. Kata akhdaan adalah bentuk jarnak
dari kata khidn, yang artinya teman.

Ar-Raghib berkata, "Kata ini sering digunakan untuk
menyebut seseorang yang menemani orang lain dengan syahwat.,,

Saya (Ibnu Hajar) katakan, intinya adalah, bahwa dia
menj adikannya cenderung kepada perkara-perkara luhur sebagaimana
yang lainnya cenderung kepada bentuk yang indah, sehingga
dijadikannya sebagai teman kesenangannya. yang lainnya
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mengatakan, bahwa Ar*:t adalah teman dekat yang dirahasiakan.

Bab: Budak Perempuan yang Berzina

hr ;* lnt yyrLi ,$?nt **, *p i i:)3i;:,; o.ri e
|i:) tiy:J;s ,'i^-L.i'JrUj tiy,f,\i f ,b fq t'
';r 6:1i ,o'rir;G ,r) oI.! ,u,')!;$'.;) ;,\'i ,n'ruf,;u

. *-CJA,J

6837-6838. Dari Abu Hurairah dan

qr\i \ :qW i.t Jv

Zud bin Khalid RA,

.*-.ri)t tl ie;tt U.

bahwa Rasulullah SAW pernah ditanya tentang budak perempuan

yangberzina dan belum menikah, beliau bersabda, "Bila dia berzina

maka cambuklah. Kemudian bila dia berzina lagi maka cambuklah.

Kemudian bila dia berzina lagt malm cambuklah, lalu juallah
walaupun hanya dengan seutas tali."

Ibnu Syihab berkata, ecr{ku tidak tahu apakah setelah tiga kali
atau empat kali."

Keterangan Hadits:

(Bab budak perempuan yang berzina). Maksudnya,

bagaimana hukum budak perempuan yang berzina? Judul ini tidak

terdapat dalam riwayat A1 Ashili, dan Ibnu Baththal berpedoman

dengan itu sehingga haditsnya dimasukkan ke dalam bab yang

disebutkan sebelumnya. Al Ismaili menyatakan, bahwa bab yang

sebelumnya tidak mencantumkan hadits. Jawaban tentang ini dan hal

serupa lainnya telah dikemukakan, bahwa kemungkinilnnya memang
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Imam Bukhari membiarkan ruang kosong lalu digabungkan oleh para
penyalinnya, atau mungkin dia membatasi dengan ayat tersebut dan
penakwilannya dalam hadits marfii'. Inilah yang mendekati kebenaran

karena banyak terdapat dalam kitabnya ini.

#.e f. )J:t a;-r, ,fj ;p (Dari Abu Hurairah dan Zaid bin

Khalid). Sebelumnya, telah dikemukakan penjelasan tentang kisah
orang yang disewa, bahwa }v-Zrfiaidi dan Yunus menambahkan

Syibl bin Khalil atau Ibnu Hamid dalam riwayat mereka untuk hadits
ini dari Az-Ztrhi,dan penjelasannya secara rinci sudah dikemukakan.

ijti ,F ,# (Ditanya tentang budak perempuan). Dalam

riwayat Humaid bin Abdirratrman dari Abu Hurairah disebutkan, J
oL-li1 ,.1r-i ,r-iu; 'u$ Ut vru. 

"ttt,Ju6 pj gb tn' .Jt; d, U',
(Seorang laki-lahi mendatangi Nabi SAW lalu berkata,
"Sesungguhnya budak perempuanht berzina dan perzinaannya
terbukti." Beliau pun bersabda, "CambuHah dia.') Saya belum
menemukan nitma laki-laki tersebut.

c . o t o i. t'i;L;.i It c4 ttl(Jil(n dia berzina dan belum menikah). Telah

dipaparkan tentang maksud kata ifuhan. Ibnu Baththal berkata,
"Menurut pendapat orang yang menyatakan tidak ada hukuman
cambuk atasnya sebelum budak perempuan itu menikah, selain Malik
tidak ada yang mengatakan, 't#,i nJl @an belum menikah) dalam

hadits ini. Namun sebenarnya iiaat seperti yang mereka katakan,
karena Yahya bin Sa'id Al Anshari meriwayatkannya dari Ibnu
Syihab sebagaimana yang dikatakan oleh Malik. Demikian juga yang
diriwayatkan oleh sejumlah orang dari lbnu Uyainah darinya."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, riwayat Yahya. bin Sa,id
diriwayatkan oleh An-Nasa'i, sedangkan riwayat Ibnu uyainah telah
dikemukakan pada pembahasan tentang jual-beli, dan di dalamnya
tidak disebutkan redaksi, 'trtJt dt @o" belum menikah). An-Nasa'i
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menambahkannya dalam riwayatnya dari Al Harits bin Miskin, dari

Ibnu Uyainah dengan redaksi, ';?Jt'01'}j 
€:f Y\\ ,f 

',b 
(Beliau

pernah ditanya tentang budak perempuan yang berzina sebelum

menikah). Demikian juga hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah

dari Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Muhammad bin Ash-Shabbah,

keduanya meriwayatkannya dari Ibnu Uyainah. Selain itu,

diriwayatkan pula dari Ibnu Syihab oleh Shalih bin Kaisan seperti

yang dikatakan oleh Malik, dan riwayatnya telah dikemukakan pada

pembahasan tentang jual-beli pada bab 'Menjual Budak Mudabbar".

Hadits serupa juga diriwayatkan oleh Muslim dan An-Nasa'i.

Sementara dalam riwayat Sa'id bin Maqburi dari ayahnya, dari Abu

Hurairah yang dicantumkan di sana tanpa menyebutkan redaksi

tersebut dan kami akan mengemukakannya sebentar lagi. Berdasarkan

perkiraan bahwa Malik meriwayatkan tambahan itu sendirian, maka

sesungguhnya dia termasuk penghafal hadits, dan tambahannya dapat

diterima.
,o, ,. -(.6i3-li0 U) ol:lt6 (Beliau bersabda, "Bila dia berzina maka

cambuklah dia). Satu pendapat menyebutkan, bahwa beliau

mengulang kata zina dalam jawabannya tanpa disertai dengan batasan

"telah menikah" untuk menunjukkan bahwa hal itu tidak berpengaruh,

dan bahwa yang mengharuskan hukuman terhadap budak perempuan

adalahzina.

Makna th}:r.,-Y\ (c ambukl ah di a) adalah c ambukan yang sesuai

dengan pelanggaran yang dilalnrkannya seperti yang telah dijelaskan

oleh ayat, yaitu setengah dari jumlah cambukan bagi wanita merdeka.

Dalam riwayat lainnya yang berasal dari Abu Hurairah disebutkan,

$;ir aufiij (Maka dia hendaknya mencambulcnya sebagai hulnman).

Perintah dalam redaksi, til4rt (cambuklah dia) adalahbagi si pemilik

(majikan) budak tersebut. Ini adalah dalil yang menyatakan bahwa

majikan harus melaksanakan hukuman terhadap budak yang
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dimilikinya, baik budak perempuan maupun budak laki-laki. Tentang
hukuman bagi budak perempuan ditetapkan oleh nash, sedangkan bagi
budak laki-laki karena disertakan dengan itu.

Ulama salaf berbeda pendapat tentang siapa yang

melaksanakan hukuman terhadap para budak. Sebagian ulama
mengatakan, bahwa tidak ada yang boleh melaksanakannya selain
imam atau yang diizinkannya. Demikian pendapat ulama madzhab

Hanafi. Sementara diriwayatkan dari Al Auza'i dan Ats-Tsauri, bahwa
majikan tidak boleh melaksanakan hukuman selain dalam kasus zina.

Ath-Thahawi berdalil dengan hadits yang diriwayatkannya dari jalur
Muslim bin Yasar, dia berkata, i'?1 ,i|/-y.#t'u|h')i' ,{i i ,tg

griril-lr jyt*Itli?,3ijiiq (Abu Abd.iuah adatah ,o,oo seorans

sahabat, dia berkata, "Urusan zalwt, hulatman, harta rampasan
perang dan Jum'at berada di tangan penguasa.')

Ath-Thahawi berkata, "Kami tidak mengetatrui ada kalangan
sahabat yang menentang hal ini."

Namun Ibnu Hazm menanggapi, bahkan sebenarnya itu
ditentang oleh dua belas orang sahabat.

Yang lainnya mengatakan, bahwa majikan boleh
melaksanakan hukuman walaupun tidak ada izin dari imam. Demikian
pendapat Asy-Syaf i. Abdwazzaq meriwayatkan dengan sanad
shahih dari Ibnu lJmar, Uri i,f ,b& 6ii{ riJ Ail t3'cg ril.fti ,J

1,.-,)i Jt,A;il y) crti (Mengenar budakperempuan, bila dia berzina

dan tidak bersuami, maka majikannya yang melaksanakan
hulatmannya. Tapi bila dia bersuami, maka perkaranya diserahkan
kepada imam). Dernikian pendapat Malik, kecuali bila suaminya juga
hamba sahaya milik majikan yang sam4 maka urusannya ditangani
sang majikan. Malik mengecualikan hukuman potong tangan dalam
kasus pencurian, dan ini juga merupakan salah satu pendapat di
kalangan ulama madzhab Syaf i. selain itu, dikecualikan juga
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hukuman minum khamer.

Ulama madzhab Maliki berdalil, bahwa hukuman potong

tangan mengandung pengrusakan anggota tubuh, maka tidak bisa

menjamin bila seorang majikan akan melakukan pengrusakan

terhadap hamba sahayanya, lalu karena khawatir dikaitkan dengan

paham yang meyakini bahwa hal itu memerdekakannya, maka sang

majikan pun berdalil bahwa dia melakukan itu karena budaknya

mencuri. Sehingga dia tidak memerdekakannya. Oleh karena itu,

hukuman potong tangan tidak langsung dilaksanakan oleh majikan

karena dikhawatirkan membuka pintu ini. Sebagian ulama Maliki
mengkhususkan alasan ini bila sandaran pencurian itu adalah

pengetahuan sang majikan atau pengakuan, tapi bila pencurian itu ada

buktinya, maka majikan boleh melaksanakan hukurnan tersebut. Dalil
jumhur adalah hadits Ali yang disinggung tadi, yaitu hadits yang

diriwayatkan oleh Muslim dan ketiga imam lainnya.

Di kalangan ulama madzhab Syaf i ada perbedaan pendapat

tentang disyaratkannya kelayakan majikan untuk melaksanakan

hukuman. Yang tidak mensyaratkan hal itu berdalil, bahwa cara ini
adalah untuk perbaikan, sehingga tidak perlu kelayakan.

Ibnu Hazm berkata, "Hukumannya dilaksanakan oleh majikan
kecuali bila dia orang kafir." Dia pun berdalil bahwa penguasaan

mereka (orang-orang kafir) tidak diakui kecuali porsinya sangat kecil,
dan kewenangan melaksanakan hukuman adalah bertolak belakang

dengan itu.

Ibnu Al Arabi berkata, '?endapat Imam Malik yang

menyatakan bahwa bila budak perempuan itu bersuami, maka imam

tidak melaksanakan hukuman terhadapnya karena suami memiliki
hubungan untuk menjaga kehormatannya dari nasab dan air mani yang

tidak sah. Tapi hadits Nabi SAW lebih berhak untuk diikuti."

Maksudnya, hadits Ali tadi yang bersifat umum, bagr yang

bersuami mauprm tidak. Selain itu, pada sebagian jalur
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periwayatannya disebutkan ,'ibii- t'tt #',*t g,, lAafk yang telah

menikah dari mereka maupun yang belum).

*rf: ar+-.; (xemudian iuallah walaupun hanya dengan

seutas ralf). Yunus, putera saudaranya Az-Ztthi, Az-Ztbardi dan

Yahya bin Sa'id, semuanya meriwayatkan dari Ibnrl Syihab yang

diriwayatkan oleh An-Nasa'i, ada tambatran redaksi, .t-+"ir '$zJtl
(adh-dhafiir adalah rali). Redaksi serupa pun diriwayatkannya dari

Qutaibah, dari Malik. Sementara Ammar bin Abi Farwah dari

Muhammad bin Muslim, yaitu Ibnu Syihab menambahkaa Az-Ztthi,
yaitu yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan Ibnu Majah, namun dia

menyelisihi sanad-nya, karena dia menyebutkan redaksi, ';.'*l'ot

Pi # il' l.Jl:, !, l*,t'ol ,:i;:rt e:.*bt .it:bi:;&ii1V'oi ,:u,n P
6]1-+iti L'Ii c-J3ri1 'jd (Sesungguhnya Muhammad bin Muslim

menceritakan kepadanya, bahwa Urwah dan Amrah menceritakan

kepadanya, Aisyah menceritakan kepadanya, bahwa Rasulullah SAW

bersabda, "Bila budak perempuan berzina, maka cambuklah dia).

Dan di akhirnya dia menyebutkan, fiiJt'pti *r'jS lWotoupun

dengan seutas tali. Adh-dhafiir adalah tali).

Kalimat, ',Ht'.*{Arj dalamhadits ini dari perkataan Az-Zfin
sebagaimana yang dijelaskan dalam riwayat Al Qa'nabi dari Malik
yang diriwayatkan oleh Muslim dan Abu Daud, yang mana di bagian

akhimya disebutkan, i+j' '#t: ,yW'il'|lrt (Ibnu Syihab berkata,

"Adh-Dhafiir adalah tali. ") Demikian juga yang disebutkan oleh Ad-
Daraquthni dalam kitab Al Muwaththa'at yang dinisbatkan kepada

semua yang meriwayatkan kitab Al Muwathta'kecuali Ibnu Matrdi,
karena zhahir redaksinya bahwa dia juga menyisipkannya. Di antara

mereka ada juga yang tidak menyertakan redaksi,,I,-*it '*h|t: seperti

dalam riwayat bab ini.

FATHUL BAARI - 375



qW'rf.y|SeS Qbnu Syihab bertata). Redaksi ini maushul

dengan sanad tersebut.

ei.$t 11 id.& .*X.Srif I (Aku tidak tahu apakah setelah tiga kali

atau empat kali). Tidak ada yang menyelisihi riwayat Malik ini.

Demikianlah riwayat Shalih bin Kaisan dan Ibnu Uyainah, dan begitu

juga riwayat Yunus dan Az-Zubaidi dari Az-Ztthi yang diriwayatkan

oleh An-Nasa'i. Begitu pula dengan riwayat Ma'mar yang

diriwayatkan oleh Muslim, dan dia menyisipkannya dalam riwayat

Yahya bin Sa'id yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i, tiilhti U; ir1;j

g-,;tlt tl46r'rJ,. fib;ii Aca.rg: (Kemuaian jika dia berzina lagi

maka cambuklah dia, kemudian juallah dia walaupun hanya dengan

seutas tali. Setelah tiga atau empat kali). Dalam redaksinya tidak

mencantumkan redaksi, 9W:i)'SG lmnu Syihab berkata). Demikian

juga riwayat dari Qutaibah dan Malik. Redaksi ini pun disisipkan

dalam riwayat Muhammad bin Abi Farwatr darr Az-Zthri dalam

hadits Aisyah yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i. Yang benar adalah

dipisahkan (tidak disisipkan dalam redaksi haditsnya).

Tentang keraguan yang muncul apakah jumlahnya tiga ataukah

empat, terdapat juga dalam hadits Abu Shalih dari Abu Hurairah yang

diriwayatkan At-Tirmidzi, @3'c,tJ'o* ,* riil*,ii (Maka dia

hendalorya mencambulcnya [hi"SSaJ tiga kati. Jika dia

mengulanginya, mal<n juallah). Redaksi serupa pun disebutkan dalam

riwayat mursal Ikrimah yang diriwayatkan oleh Abu Qunah dengan

redaksi, th'i4 tut}t *f: ${: lOan iikn dia berzina lagi untuk keempat

knlinya, maka juallah dia). Sementara dalam riwayat Sa'id Al
Maqburi yang disebutkan pada bab berikutnya disebutkan, *i\ i
4 uil.8t (Kemudian jikn dia berzina untuk ketiga kalinya, maka

juallah dia).

hti dari perbedaan-perbedaan redaksi ini, apakah untuk
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l.

keempat kalinya, apakah si budak perempuan itu dicambuk sebelum

dijual, atau langsung dijual tanpa dicambuk? Yang benar adalah yang

pertama, dan ulama tidak menyinggung itu karena telah diketahui
bahwa hukuman cambuk itu tidak dilewatkan, dan penjualarurya tidak
menggantikan posisi hukuman tersebut. Kemungkinan bisa dipadukan,

bahwa penjualannya dilalarkan setelah hukuman cambuk yang ketiga
kalinya, karena itu yang pasti sehingga menepiskan keraguan, dan

kebanyakan perkara syariat berpatokan dengan tiga.

*r!1 lwotoupun hanya d.engan seutas tali). Maksudnya,

tali yang dianyam. Dalam riwayat Al Maqburi disebutkan, 'n ,YrW
.33 (Walaupun dengan tali dari rambut). Asal kata adh-dhafr adalah

menganyam dan memasukkan sebagian pada sebagian lainnya.

Contohnya kalimat, dhafaai'r sya'ri ar-ra'si (anyaman rambut kepala

baik rambut perempuan maupun laki-laki). Ada yang mengatakan,

bahwa tidak disebut anyaman kecuali bila terdiri dari tiga pokok.

Pelaiaran vang dapat diambil:

1. Zina adalah aib sehingga karenanya seorang budak menjadi
sangat jatuh harganya. Demikian pendapat yang dinyatakan

oleh An-Nawawi dengan mengikuti lainnya. Sementara Ibnu
Daqiq A1 Id tidak berpendapat mengenai masalah ini karena

kemungkinan maksudnya adalah sekadar perintah menjual
budak perempuan walaupun dengan harga yang sangat murah.

Sehingga hal ini terkait dengan perkara yang riil, bukan
sebagai hadits tentang hukum ,yar;i, karena di dalam hadits ini
tidak terkandung pernyataat tentang perintah menjatuhkan

nilai (harga).

2. Budak yang berzina dikenai hukuman, kemudian bila dia
mengulangi lagi maka dikenai hukuman lagi. Ini berbeda

dengan pelaku yang melakukannya berkali-kali, cukup dengan
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satu kali hukuman, demikian menurut pendapat yang kuat.

Peringatan agar bersikap tegas saat berinteraksi dengan orang-

orang fasik dan bergaul dengan mereka walaupun sikap tegas

itu berupa pelaksanaan hukuman untuk hal-hal yang

disyariatkan untuk' diberlakukan hukuman terhadapnya atau

dengan ta'zir untuk hal-hal yang tidak diharuskan hukuman

tertentu.

Boleh menggabungkan perintah yang mengindikasikan anjuran

dengan perintah yang mengindikasikan wajib, karena perintah

mencambuk adalah wajib, sedangkan perintah menjual adalah

anjuran. Demikian menurut pendapat jumhur. Ini berbeda

dengan pendapat Abu Tsaur dan ahli Zhahir. Sebagian ulama

madzhab Syaf i menyatakan, bahwa sebab tidak wajibnya
perintah ini adalah karena perintah ini telah dihapus. Di antara

yang mengemukakan ini adalah Ibnu Rifah dalam kitab Al
Mathlab,namun itu perlu diteliti lebih jauh.

Ibnu Baththal berkata, "Para ahli fikih mengartikan perintah

menjual ini sebagai anjuran untuk membantu orang yang
melakukan zina berkali-kali agar tidak muncul dugaan bahwa
majikannya rela dengan perbuatan itu. Selain itu, juga karena
hal ini merupakan sarana yang banyak melahirkan anak-anak

zina. Sebagian yang lain mengartikannya pefintah menjual ini
sebagai perintah wajib, tapi tidak ada seorang pun para salaf
umat ini yang menyatakan demikian, sehingga pendapat ini
tidak dapat diterima. Selain itu, ada larangan menyia-nyiakan
harta, maka bagaimana mungkin budak perempuan yang
mempunyai nilai tersendiri wajib dijual hanya dengan seutas

tali yang tidak bernilai. Dengan demikian, ini menunjukkan
bahwa maksud perintah itu adalah sebagai peringatan keras

dalam berinteraksi dengan hamba sahaya yang berulang kali
melakukan pelanggaran itu."

4.
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Namun pandangan ini ditanggapi, bahwa hadits ini tidak

menunjukkan dijualnya sesuatu yang bernilai dengan sesuatu

yang tidak bernilai, walaupun sebagian orang berdalil dengan

ini untuk membolehkan menjual hartanya secara mutlak

dengan suatu yang tidak sepadan dengan nilainya. Hanya saja,

redaksi sabda beliau, *'U,b.'li (walaupun hanya dengan

seutas tali) tidak dimaksudkan secara zhahir, seperti redaksi

yang terdapat dalam hadits, nS ue-;.1:S it rt1;; N,;;. e
(Barangsiapa membangun sebuah masjid karena Allah
walaupun hanya seperti sarang burung), karena kadar sarang

burung tidak cukup untuk menjadi sebuah masjid dalam arti
yang sebenamya. Jadi ini hanya sebagai ungkapan hiperbola.

Jika pelanggaran itu memang dilakukan oleh seorang budak

perempuan, maka semestinya sang majikan tidak menjualnya,

kecuali sesuai dengan harganya.

Kemungkinan juga maksudnya memang demikian, karena

dalam pandangan setiap orang, aib zina mengurangi nilai,
sehingga menjualnya dengan harga murah berarti menjualnya

dengan harga yang pantas (karena harganya jatuh). Demikian
yang diperingatkan oleh Al Qadhi Iyadh dan yang

mengikutinya.

Ibnu Al Arabi berkata, "Yang dimaksud hadits ini adalah

bersegera menjualnya dan melaksanakan perintah itu, dan tidak

menunggu sampai datangnya orang yang berani menawar

dengan harga lebih. Maksudnya, bukan seharga tali dalam arti
yang sebenarnya."

Penjual wajib memberitahukan pembeli tentang aib yang

terdapat pada barang yang dijual. Karena berkurangnya nilai
jual itu diakibatkan aib. Demikian yang dikemukakan oleh

Ibnu Daqiq Al Id. Pandangan ini ditanggapi, bahwa walaupun

aib itu tidak diketahui, nilainya tetap jatuh, sehingga tidak
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berpatokan dengan diketahui atau tidaknya.

Perintah menjual hamba sahaya yang berzina memunculkan

kerancuan, karena setiap mukmin diperintahkan agar

mengharapkan kebaikan sebagaimana mengharapkan untuk

dirinya sendiri, dan di antara kelaziman jual-beli adalah

memberikan kepada saudaranya sesama mukmin sesuatu yang

memuaskan dan tidak memberikan sesuatu yang tidak

diridhainya untuk dirinya sendiri. Hal ini dijawab, bahwa

sebab penjualannya bukan untuk dipindatrkan kepada

pembelinya, karena bisa jadi hamba sahaya itu menjadi jera

setelah mengetahui bahwa apabila dia mengulangi

perbuatannya, maka akan diusir. Karena pengusiran dari negeri

adalah sesuatu yang sangat berat baginya.

Ibnu Al Arabi berkata, "Saat bertukarnya tempat diharapkan

terjadi perubahan kondisi, dan sebagaimana diketahui, bahwa

perubahan semacam itu seringkali memicu dampak terhadap

ketaatan maupun kemaksiatan. "

An-Nawawi berkata, "tri menunjukkan bahwa bila pezina

telah dikenai hukuman, kemudian dia betzina lagi, maka dia

harus dikenai hukuman lagi. Kemudian jika melakukannya lagi

maka dia harus dikenai lagi, begitu seterusnya. Jika dia berzina

berkali-kali dan baru ketahuan sekali, maka hanya perlu

dikenai satu kali hukuman."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, perkataannya, 'Jika dia berzina,"

adalah redaksi permulaan kalimat yang diungkapkan untuk

menyempurnakan faedah. Jika tidak, maka sesungguhnya

clalam hadits ini tidak ada sesuatu yang menunjukkan

penetapan maupun penafian. hi berbeda dengan redaksi

bagian pertamanya yang cukup jelas.

6. Hadits ini juga mengisyaratkan bahwa bila sanksi dalam ta'zit

tidak mendatangkan maksudnya sebagai peringatan, maka
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tidak lagi diterapkan (terhadap pelaku yang sama), karena

pelaksanaan hukuman adalah wajib. Jika pelanggaran itu

dilakukan hingga berulang kali dan sanksi yang diberikan tidak

membuatnya jera, maka beralih dengan membuang syarat

pelaksanaannya yang ada di tangan sang majikan, yaitu

kepemilikan. Oleh karena itu, beliau bersabda, S^:ii. (Juallah

dia), dan beliau tidak berkata, "Cambuklah dia setiap kali

berzina." Demikian pendapat yang disebutkan oleh Ibnu Daqiq

AI Id.

Telah disinggung oleh Imam Al Haramain, dia berkata, "Jika si

terhukum mengetahui bahwa hukumannya hanya berupa

pemukulan yang merusak, maka hukuman itu hendaknya

ditinggalkan, karena pukulan itu bisa membinasakannya

sedangkan dia tidak tayak untuk dibinasakan. Sedangkan

pukulan yang selain itu tidak mendatangkan manfaat."

Ar-Rafi'i berkata, "Landasannya, imam tidak harus

memberlakukan ta'zir orang yang tidak harus

mendapatkannya. Jika kita mengatakan harus menggunakan

hukuman yang telah ditentukan, maka imam hendaknya

menghukumnya dengan ta'zir yang tidak merusak walaupun si

pelaku tidak jera."

Majikan boleh menghukum budaknya walaupun tanpa izin dari

penguasa. Hal ini akan dipaparkan setelah tiga bab.
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36. Tidak Boleh Mencerca Budak yang telah Berzina dan Tidak
pula Diasingkan

{:) ti\,'*) ;a ?ut J:"'*:tt'Jv ,i'i U- 'fi ,;'; ,r) d
,l:i \') t^:i;4)'d:)';,\i' ,*i \') G:i;}i l.,l5:'# a1<)i

;3',u h')rry"tit *:oL.'i

qr hr , 
j;:,:st .? ,i;:-i oi ,r qbi'* {ri';'kaL *".6

{i> \rl ,. _. ,'. v - v-v- /

")7'.e
lJ

6839, Dari Abu Hurairah, bahwa dia mendengarnya berkata,

"Rasulullah SAW bersabda, 'Jika budak perempuan berzina dan

perzinaannya terbukti maka hendaklah mencambulotya dan tidak

mencercanya. Kemudian bila dia berzina lagi maka hendaklah

mencambulorya dan tidak mencercanya. Kemudian btila dia berzina

lagi untuk ketiga kalinya maka juallah walaupun hanya dengan seutas

tali dari rambuL"

Isma'il bin Umayyah juga meriwayatkannya dari Sa'id, dari

Abu Hurairah, dari Nabi SAW.

Keteransan Hadits:

(Bab tidak boleh mencerca budak yang telah berzina dan tidak

pula diasingkan). Dalam riwayat Ubaidullah Al Umari dari Sa'id A1

Maqburi .vang diriwayatkan oleh An-Nasa'i disebutkan dengan

redaksi, e+;A"l: (Dan tidak mencercanya). Adapun tindakan

membuangnya, mereka menyimpulkannya dari redaksi, :1LJJS (maka

hendaklah menjualnya), karena maksud pembuangan adalah

menjauhkan dari negeri tempat terjadinya kemaksiatan itu, dan itu bisa
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dilakukan dengan cara menjualnya.

Ibnu Baththal berkata, "Dalil adalah sabda beliau, 6'uJtrjj
(maka hendaklah mencambuhrya) dan, *4* (maka hendaklah

menjualnya), sehingga ini menunjukkan gugurnya pembuangan.

Karena orang yang dibuang tidak dapat diserahkan kecuali setelah
berselang, sehingga menyerupai budak yang kabur."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, pendapat ini perlu ditinjau, karena

bisa saja diserahterimakan kepada pembelinya dengan kehilangan
manfaat selama masa pembuangan. Atau bisa juga dijual kepada orang
yang kebetulan hendak menuju di tempat pembuangannya.

Ibnu Al Arabi berkata, "Dikecualikannya budak perempuan
karena adanya hak majikan sehingga didahulukan daripada hak Allah.
Hadnya tidak gugur karena merupakan hukuman asalnya, sedangkan
pembuangan merupakan cabangnya."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, hak majikan tetap dijaga dengan
tidak diterapkannya rajan, karena rajam akan menghilangkan
manfaat, ini berbeda dengan hukuman cambuk. Hukuman
pembuangan bisa dilaksanakan bila majikan tidak mempunyai hak
untuk menggaulinya. Orang yang mengecualikan pembuangan hamba
sahaya berdalil, bahwa hamba sahaya tidak mempunyai negeri,
sedangkan pembuangarurya akan berdampak memutuskan hak
majikan. Karena keumuman perintah membuang pezina bertentangan
dengan larangan bepergiannya wanita tanpa disertai mahram. Ini
khusus bagi budak perempuan dan tidak berlaku bagi budak laki-laki.
Demikian argumen yang dikemukakan oleh orang yang menyatakan,
bahwa secara mutlak pembuangan bagi wanita tidak disyariatkan
sebagaimana yang telah dipaparkan pada bab "Orang yang Belum
Menikah Dicambuk dan Dibuang".

Ada perbedaan pendapat di kalangan mereka yang mengatakan
harus dibuangnya, dan yang benar bahwa masanya adalah setengah
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tahun (yakni setengah dari orang merdeka). Menurut suatu pendapat

yang lemah di kalangan ulama madzhab Syaf i, masanya adalah

setahun. Pendapat ketiga adalah tidak ada pembuangan bagi budak,

demikian pendapat ketiga imam madzhab lainnya dan pendapat

mayoritas ulama.

r-irjj ';]#, a;\i #; rit (Jika budak perempuan itu berzina dan

perzinaannya terbuhi). Sebagian orang mensyaratkan untuk

ditampakkan dengan pembuktian sehingga tetap menjaga makna ',#.

Ada juga yang membatasinya dengan pengetahuan majikan
(pemiliknya).

6L;ilii (Maka hendaklah mencambuk ya). Maksudnya,

sebagai hukuman yang wajib dilaksanakan terhadapnya yang

diketahui dari pernyataan jelas ayat, g4 otilaijt ,stt tt'e.W
,-rrJ'jir (Maka atas mereka separuh hulruman dari hulcuman bagi

wanita-wanita merdeka bersuami). Dalam riwayat An-Nasa'i dari
jalur A1 A'masy,. dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah disebutkan,

i' yt*i, 61-Jtii (Maka hendaklah mencambulotya berdasarkan

Kitabullah).

el;i-\ (Dan tidak mencercanya). Maksudnya, tidak

menggabungkan hukuman cambuk dengan celaan. Ada juga yang

nnengatakan, bahwa maksudnya adalah tidak boleh hanya dengan

cercaan tanpa melaksanakan cambukan. Dalam riwayat Sa'id dari Abu

Hurairah yang diriwayatkan oleh Abdurrazzaqdisebutkan, \j 6;;1)
tl.th-(nan tidak boleh mencelanya serta tidak mencercanya).

Ibnu Baththal berkata, "Dari sini dapat disimpulkan bahwa

setiap orang yang telah dilaksanakan hukuman tidak boleh dikenai

ta'zir dengan cercaan dan celaan. Karena hal itu hanya cocok

dilakukan terhadap pelaku yang belum dihadapkan kepada imam

sebagai peringatan dan untuk membuatnya takut. Bila kasusnya telah
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diajukan dan telah dilaksanakan hukuman terhadapnya, maka itu
sudah cukup."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, sebelumnya telah dikemukakan

larangan Nabi SAW untuk mencela orang yang telah dilaksanakan

hukuman minum khamer, di mana beliau bersabda, Jtgi t'rfk'l
"3+f ,* 9ia;ill. (Janganlah knlian menjadi pembantu syetan

terhadap s audara kalian).

,;:"A *ri C # ,f 'r$i 
ii. ,[r;f.J."li,ii.t5 esmait bin (rmayyah

juga meriwayatkannya dari Sa'id, dari Abu Hurairah). Maksudnya

redaksinya, bukan sanad-nya. Karena di dalam sanad-nya ada

kekurangan redaksi, *r|'t# (Dari ayahnya). Riwayat Ismaii

diriwayatkan secara maushul oleh An-Nasa'i dari jalur Bisyr bin A1

Mufadhdhal, dari Ismail bin Umayyah, dan redaksinya seperti redaksi

Al-Laits, hanya saja dia menyebutkan,4UV crSO Oy (Jika dia

mengulangi lalu berzina lagi, makn hendalorya dia menjualnya). Sisa

redaksi lainnya sama. Muhammad bin Ishaq menyamai Al-Laits pada

tambahan redaksi, *rl',* (Dari ayahnya). Redaksi ini diriwayatkan

oleh Muslim, Abu Daud dan An-Nasa'i. Sementara Ismail yang tidak
mencantumkannya menyamai Ubaidullatr bin Umar Al Umari yang

riwayatnya juga diriwayatkan oleh mereka. Ayyub bin Musa adalah

periwayat yang haditsnya diriwayatkan oleh Muslim dan An-Nasa'i,
serta Muhammad bin Ajlan dan Abdunahman bin Ishaq diriwayatkan
oleh An-Nasa'i.

Disebutkan dalam riwayat Abdurrahman tersebut dari Sa'id,
"Aku mendengar Abu Hurairah." Sementara itu, Ismail mempunyai
guru lain dalam hadits ini yang diriwayatkan oleh Muhammad bin
Abdunahman bin Abi Laila darinya, dan Az-Zlhi, dari Humaid, dari
Abu Hurairah, yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i, dan dia berkata,
"Ini salah, yang benar adalah yang pertama." Dalam riwayat Humaid

ini disebutkan dengan redaksi lainny4 dia menyebutkan, ,rUt C, Ai
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, c,, tol,o.,''9 J.^> '/ oJ-.9 
9l) t\)'

ri*ht ,.lri .au; ';.4'U:: drE ,,Sui'yt P.t #?s ls"orong

laki-laki mendatangi Nabi SAW, lalu berkata, "Budak perempuanlat

berzina dan perzinaannya terbuhL" Beliau pun bersabda,

"Cambuklah dia limapuluh kali.")

37. Hukum AhIi Dzimmah dan Orang yang Telah Menikah dari
Mereka Berzina dan Diadukan kepada Imam

* i;t- ];#t $'-x- ;7t)t'r? \i:r, katU ;'; tl'L
' 9.'' /' J

.F) r*\,,ru d,?,r,J*,f?t * j\i dj " i,
.qrif y :Jv ti3-. ii ,At';;l |&'

L- rldO l' + ; :rP', y;'& uG

?1 i:rllL .i$,at FX;'Jur, q(:.tt
6840. Musa bin Ismail menceritakan kepada kami, Abdul

Wahid menceritakan kepada kami, Asy-Syaiban menceritakan kepada

karni, "Aku pernah bertanya kepada Abdullah bin Abi Aufa tentang

rajam, maka dia pun berkata, 'Nabi SAW telah merajam'. Lalu aku

berkata, 'Apakah sebelum An-Nuur atau setelahnya?' Dia menjawab,

'Aku tidak tatlu'."

lladits ini diriwayatkan juga oleh Ali bin Mushir, Khalid bin

Abdillah, Al Muharibi dan Abidah bin Humaid dari Asy-Syaibani, dan

sebagian mereka berkata, "Al Maa'idah." Yang pertama lebihshahih.

* L;L-;= 5',.,4t Lt ,i6 ;f; ,tQZ\, ,*,r'# ; it * ,y
,\4j';?;r, ff,\L, oi i rrf i ,*r *aht 'k At J';',
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g?t eb';t e o'sif c ,rl-,: t \r ,k *t J';:r'#i*
'ot,$.*',ir 

il .i,' 
"+.i$ 

.d.,k-.'e*k flw t;}r
,9!)t { & i:i-'iLf U; ,r,')';r^ii ttr";L..triu .fr'}t W
t2,,1.1 .,,.oio, :,, ,r r, rr. .,

,04 € j."+ crl :r>L il a' 'tb xi'Jt- .c:r;. q w ,;'ri
t&;;u i')t {r W. |fu 6. 6:rb tis .g1t 4 4$$
,f-dt ,v ,#',yXt 4?; Gj *'t ,!|ht .V lnt J"i,

.irqtW-
6841. Dari Abdullah bin Umar RA, bahwa dia berkata,

"sesungguhnya orang-orang Yahudi datang menemui Rasulullah

SAW, lalu mereka menyebutkan bahwa seorang laki-laki dan seorang

perempuan dari mereka telah berzina, maka Rasulullah SAW bersabda

kepada mereka, 'Apa yang kalian dapati di dalam Taurat tentang

perkara rajam?' Mereka pun menjawab, 'Kami mempermalukan

mereka dan mereka dicambuk'. Abdullah bin Salam berkata, 'Kalian

dusta, sesungguhnya di dalamnya terdapat (ketentuan) rajam'. Maka

mereka pun membawakan Taurat lalu membukanya, lalu salatt

seorang mereka meletakkan tangannya di atas ayat rujarn, lantas dia

membaca apa yang sebelumnya dan yang setelahnya. Maka Abdullah

bin Salam mengatakan kepadanya, 'Angkatlah tanganmu'. Dia

kemudian mengangkat tangannya, temyata di situ tercantum ayat

rajam. Mereka berkata, 'Benar, wahai Muhammad, di dalamnya

terdapat ayat rujari. Maka Rasulullah SAW pun memerintahkan, lalu

kedua orang itu dirajam. Setelah itu aku melihat laki-lakinya

menelungkup di atas perempuan untuk melindunginya dari (lemparan)

bebatuan."



I

Keterangan fladits:

(Bab hulntm ahli dzimmah). Maksudnya, orang-orang Yatrudi

danNasrani serta semua yang dipungfi jizyah (upeti) dannya.

(Dan orang yang telah menikah dari mereka berzina).

Maksudnya, berbeda menurut orang yang berpendapat bahwa di

antara syarat ibshan adalah Islam.

(Dan diadukan kepada imam). Maksudnya, baik mereka

datang kepada hakim kaum muslimin untuk meminta keputusannya,

atau mereka diajukan kepadanya oleh orang laiir untuk menyelesaikan

perkara mereka.

Pada bab ini Imam Bukhari menyebutkan dua hadits, yaitu:

Pertama, i(3-Jt (Asy-syaiban). Dia adalah Abu Ishaq

Sulaiman.

ft;t ;ri> (Tentang rajam). Maksudnya, taiam bagi yang

dipastikan berzina dan dia sudah menikah.

gu"j 9',,I,i lr' t* U, ft) :J\rt (Dia kemud.ian berkata, "Nabi

SAW telah merajam.') Demikian redaksi yang dikemukakannya

secara mutlak. ,A,1 Karmani berkata, "Kesesuaiannya dengan judulnya

adalah dari segi kemutlakannya."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, menurut saya, Imam Bukhari ingin

mengisyaratkan sebagian jalur periwayatan hadits ini, yaitu yang

diriwayatkan oleh Ahmad, Al Ismaili dan Ath-Thabarani dari jalur

Ilusyaim, dari Asy-Syaibani, dia mengatakan, hr 
'b Vt r-j'b ,'i

'-oot,..6ottz.t 
u ' , 1 r 1 ..1, --1. -,,;-;i{": t;:A f :,F ,Jul t'J*') * (Alat berkata, "Apakah Nabi SAW

pernah merajam?" Dia kemudian meniawab, "Ya, beliau pernalt

merajam laki-laki dan perempuan Yahudi.").

t3.Jr Spt gpot 
"h 

sebelum An-Nuur?)Maksudnya, surah An-

Nurr. Artinya, apakah sebelum diturunkannya surah An-Nuur.

:

:

:l

I

I

l
t:
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J-i, if (Atau setelahnya?) Dalam riwayat A1 Kasymihani

disebutkan dengan redaksi, f6iii l( Q4tau setelahnya?)

SJSf X (Aku tidak tahu).Ini menunjukkan bahwa sahabat yang

mulia kadang tidak mengetahui perkara-perkarayang cukup jelas, dan

bahwa jawaban "tidak tahu" dari orang yang utama bukanlah aib

baginya dalam hal ini, bahkan menunjukkan kehati-hatiannya

sehingga kadang jusku menjadi terpuji.
. , t ,,

# U.W a".t5 lHadtts ini diriwayatkan juga oleh Ali bin

Mushir). Saya (Ibnu Hajar) katakan, diriwayatkan secara maushul

Ibnu Abi Syaibah darinya, dari Asy-Syaibani, dia mengatakan, 7r.'J- C
jti gri ;. )U lltcu berkata kepada Abdutlah bin Abi Aufa). Setelah iru

dia menyebutkan seperti itu dengan redaksi, ):At b'9-, U. ,'cli 1,ltcu

berknta, " Setelah surah An-Nuur.')
). o, t
lrr ;i ',;.'il.q (Khatid bin Abdillaft). Maksudnya, Ath-

Thahhan, yaitu hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari pada bab

"Rajam bagi Orang yang telah Menikah", dan redaksinya telah
dikemukakan.

'g.tr-;,;J,t1 Q4t Muharibi). Maksudnya, Abdurrahman bin

Muhammad Al Kufi.
t
6:r, ;ii (Dan Abidah). Ayalnya adalatr Humaid. Riwayatrya

diriwayatk* .r.*u maushulAl Ismaili dari riwayat Abu Tsaur dan

Ahmad bin Mani', keduanya berkata: Abidah bin Humaid dan Jarir,
yaitu Ibnu Abdillah, menceritakan kepada kami dari Asy-Syaibani.
Redaksinya, ftill-ii :1 titjj 't.li (Atu berkata, "sebelum An-Nuur

atau setelahnya?')
. tt a"f+aa. Jt-iJ (Dan sebagian mereka berlqta). Maksudnya,

sebagian kaum muslimin, yaitu Abidah, karena di dalam Musnad
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Ahmad bin Mani' dan dari jalumya yang diriwayatkan oleh Al Ismaili
disebutkan dengan redaksi, fL{$ liai (,Jrtr;* v'. ,'r# (Lalu atat

berknta, "Setelah surah Al Maa'idah atau sebelumnya?') Demikian
juga redaksi yang disebutkan dalam riwayat Husyaim yang telah saya

singgung.

'e-bi,S::\ii (Yang pertama lebih shahift). Maksudnya yang

menyebutkan An-Nuur. Saya (Ibnu Hajar) katakan, kemungkinan

orang yang menyebutkannya menduga bahwa yang dimaksud adalah

surah Al Maa'idah karena adanya penyebutan laki-laki dan perempuan

Yalrudi, sebab di dalamnya terdapat ayat yang diturunkan lantaran

pertanyaan orang Yahudi mengenai hukum dua orang yang berzina di
mtaramereka.

Kedua, 'ttf'^l ref :t ,:*j * Xr' ,* bt J?j ;1r2l,A s:firlt1

$3'i } )'pg bi (Sesungguhnya orang-orang Yahudi datang kepada

Rasulullah SAW, lalu mereka menyebutkan bahwa seorang lahi-laki
dan seorang perempuan dari antara mereka telah berzina). As-
Suhaili menyebutkan dari Ibnu Al Arabi, bahwa nama yang

perempuan adalatr Busrah, sedangkan yang laki-lakinya tidak
disebutkan. Abu Daud menyebutkan sebabnya dari jalur Az-Zuhi,
i;:j e]'*Lts.i-_#ir i. b+ ttsi e, €',hrr-i'u>v,)'da
4.'^fitt,i3r r.ii Jt g. rr,nir ,#"ril;;.|)ut ,i?;urii#t u",y, a:|,ti
'HA A ,oit i' + r4.; r:Lhbr1,6uii g")t o\i g; ail'o$ ,,;JiAu.

:fltat 9,re&l ;.t ':at ,t ,LE ,^j ru,i *?nt ,P 4t ry{6 ,16 W.qi

}ii-; $itfi tt e rsj 6 ,r*W u.1 u- 1e*u mendengar seorang taki-

taki dari sulat Muzainah di antara mereka yang menelusuri

{menuntutJ ilmu, yang saat itu sedang berada di tempat Sa'id bin Al
Musayyab yang tengah menceritakan dari Abu Hurairah, dia berkata,
"Seorang laki-laki dari kalangan Yahudi berzina dengan seorang

perempuan. Lalu sebagian merekn berkata kepada sebagian lainnya,
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'Mari kita berangkat menemui sang Nabi ini, karena sesungguhnya

dia diutus untuk meringankan. Jika dia memberi fatwa kepada kita

dengan fatwa selain rajam maka kita menerimanya, dan kita dapat

berdalih dengannya di hadapan Allah, dan kita katakan, "Itu adalah

fatwa salah seorang nabi-Mu".' Maka mereka pun menemui Nabi
SAW yang saat itu sedang duduk di masjid bersama para sahabatnya,

lalu mereka berkata, 'Wahai Abu Al Qasim, bagaimana menurutmu

tentang seorang laki-laki dan seorang perempuan diantara mereka

yang berzina'?')

Ibnu Al Arabi menukil dari Ath-Thabari dan Ats-Tsa'labi dari

para ahli tafsir, mereka berkata: l;.'* # ;,{ti UC U ?i'-i8l
'dst 4, ,s,.|ii'uq't #t i.u.6i ,t' iu3 rt;i'i+irru?\i
6irjl h,) os ,',:ri #i,' *r; ,4itjU ,;r\jo ii.ttili-: ,F U

*i,'.tf .,'#irit ,V *'p us', ,i:p;.9f1sr ?tt ,g:'p ,FI )tpt
6"1*'e.t|i:;"'#.,u..1y,',)tfr' P) * \tt tb'4t *,y-* i:lt
(Berangkatlah suatu lmum dari bani Quraizhah dan Nadhir, termasuk

di antara mereka: Ka'ab bin Al Asyraf, Ka'b bin Asad, Sa'id bin Amr,
Malik bin Ash-Shaif, Kinanah bin Abi Al Huqaiq, Syas bin Qais dan

Yusuf bin Azura', lalu mereka bertanya kepada Nabi SAW, ketikn ada

seorang laki-laki dan seorang perempuan dari kalangan pemuka

Khaibar telah berzina. Nama perempuan itu adalah Busrah, dan saat
itu Khaibar sedang perang, maka mereka berkata, "Tanyaknlanlah

lrepadanya." Lalu Jibril turun kepada Nabi SAW lalu berkata,
"Tunjuklah lbnu Shuriya di antara engkau dan mereka.'). Setelah ifu
disebutkan kisahnya secara lengkap.

Redaksi Ath-Thabari dari jalur Az-Zuhi tersebut adalah, bt

U',i, il;u. 9r:aL1ii.'&:+ h i)us ,rr"tt;,;lt *. e t'ii;!i1 l#r l3t
'rr*ii (Sesungguhnya para rahib Yahudi berkumpul di r-umah

Midras, ketika seorang laki-taki dari antara merekn yang telah

menikah berzina dengan seorang perempuan dari knlangan mereka
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T-

yang juga telah menikah). Setelah itu disebutkan kisahnya, dan di

dalamnya disebutkan,'|*\i 6-l* g- ji,' * Jtyi?t :lui luatca

beliaa berkata, "Berangkatlah kalian menemui Abdullah bin Shuriya

yang buta sebelah matanya.") Ibnu Ishaq berkata: i;; f9}'?l @JW,
6-)* lur&') t I' ,}2 ,#tM rl /* u'?arr'+ri / /-u.i loan

ada yang mengatakan, bahwa mereka mengeluarkan Abu Yasir bin

Ahthab dan lVahb bin Yahuda, lalu keduanya membiarkan Nabi SAW

menyendiri bersama lbnu Shuriya). Lalu disebutkan haditsnya.

Dalam riwayat Muslim dari hadits A1 Bara' disebutkan , ub 7
"t'; ojl*y tk ,,:ltii p,tit .$:Jih; tJ;,i'6s:1* *3 * i,r j; urtr

F ,'!,i ftstlt d etrlr (Seorang Yahudi yang dihitamkan [wajahnyaJ

dan dicambuk dibawa melewati Nabi SAW, maka beliau pun

memanggil mereka lalu berkata, "Beginilmh yang kalian dapati

sebagai hularman pezina di dalam Kitab kalian? " Mereka menjawab,

"Benar. ') redaksi ini menyelisihi yang pertama karena di dalamnya

disebutkan bahwa mereka lebih dulu bertanya sebelum pelaksanaan

hukuman, sedangkan di sini mereka telah melaksanakan hukuman

sebelum bertanya. Hal ini bisa dipadukan dengan asumsi batrwa

peristiwanya lebih dari sekali, yaitu bahwa orang-orang yang bertanya

lebih dulu itu bukanlah mereka yang mencambuk lebih dulu (sebelum

bertanya). Kemungkinan juga mereka langsung mencambuk si pelaku,

kemudian rnereka merasa perlu untuk bertanya, dan itu bersamaan

dengan lewatnya mereka sambil membawa orang yang telah dicambuk

itu saat mereka bertanya tentang ha1 itu. Oleh karena itu, beliau

menyuruh untuk mendatangkan kedua pelaku, lalu terjadilah

sebagaiman a yang terj adi.

Pemaduan ini dikuatkan oleh riwayat Ath-Thabarani dari

hadits Ibnu Abba ", 
,il;r'r+-, *3 t ht & dt rit ;i$r 'c t)rh ot

Sjt d'cLtb'Jli 6 ,:tbi [ :rjirii (Bahwa sejumlah orang dari

kalangan Yahudi datang kepada Nabi SAW dengan membawa seorang
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perempuan, lalu mereka berkata, "Wahai Muhammad, dpa yang

diturunkan kepadamu tentang zina? ") kli berarti mereka telah

mencambuk si pelaku yang laki-laki, kemudian mereka merasa perlu

untuk menanyakan tentang hukumnya, lalu mereka membawa si

perempuan dan menyebutkan kisahnya yang disertai dengan

pertanyaan itu.

Dalam riwayat Ubaidullah Al Umari dari Nafi' dari Ibnu Umar

disebutkan, 4)#ttdi'el$rei *t*p h' ,)* /t'iti larn*o
seordng laki-laki Yahudi dan seorang perempuan Yahudi yang telah

berzina dibawa ke hadapan Nabi SAW). Setelah itu disebutkan redaksi

serupa. Sementara dalam riwayat Abdullah bin Dinar dari Ibnu Umar

disebutkan dengan redaksi, u;.t;t (Telah melalcukan). Dalam hadits

Abdullah bin Al Harits yang diriwayatkan oleh Al Bazzar disebutkan,

vfil lii qi,irtt{-, t 7i ;'tiir'ol 1a olw o orang- oran g y ahudi dat an g

dengan membawa dua orang Yahudi yang telah berzina dan keduanya

telah meniknh).

rfr"lt 9U e\'tht ,i oJy 6 (Apa yang kalian dapati di

dalam Taurat tentang perkara rajam?) Al Baji berkata,

"Kemungkinan beliau telah mengetahui melalui wahyu, batrwa hukum

rajam telah ditetapkan di dalam Taurat dan tidak ada perubahan.

Kemungkinan juga beliau mengetahui dari pemberitatruan Abdullah

bin Salam dan lainnya dari kalangan mereka yang telah memeluk

Islam. Kemungkinan lain beliau menanyakan itu kepada mereka untuk

mengetahui apa yang telah ditetapkan pada mereka mengenai masalah

itu, kemudian beliau mempelajari itu dari Allah."
'-ot io p ot t "o'i-Sn": :tyrlt-ii (Merelm berkata,

memperrnalulcan mereka dan mereka dicambuk. ') Penjelasan tentang

mempermalukan ini disebutkan dalam riwayat Ayyub dari Nafi' yang

akan dikemukakan pada pembahasan tenang tauhid, #?i'nl";t ,$'6

4.F: (Merekn menjawab, "Kami menghitamkan wajah mereka dan
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menghinakan mereka.") Dalam riwayat Abdullah bin Umar
disebutkan, 4,uw_s v*t #. d.sii t{:J&r, w:hj i;t $,6
(Mereka menjawab, "Kami menghitamkan wajah mereka, dan
menyilangkan wajah mereka, lalu mereka diarak.') sementara dalam
riwayat Abdullah bin Dinar disebutkan, $jr'6J.nLS rytAi Urt;i"01

1---oiJt: (Sesungguhnya para rahib kami telah menetapkan

menghitamkan wajah dan punggung terbalik). Selain itu, dalam hadits

Abu Hurairah disebutkan, 1-i|$ 4:t'#- (Dihitamkan, dibalik dan

dicambuk).

Kata at-tajbiih berarti kedua pezina diangkut dengan keledai
dengan punggung terbalik, lalu mereka diarak. Pada "bab merajam di
lantai" telah dikemukakan nukilan dari Ibrahim Al }trarbi, bahwa dia
menyatakan penafsiran at-tajbiih dari perkataan Az-Zuhi.
Tampaknya, dia menyisipkan itu ke dalam hadits ini, karena asal

hadits ini dari riwayatnya.

Al Mundziri berkat4 "Tampaknya, asalnya adalah huruf
hamzah, dan bahwa itu adalah at-tajbi'ah, yang artinya kecaman dan
peringatan, sedangkan kata at-tajbiih adalah membalikkan posisi
kepala. Kemungkinannya, orang yang diperlakukan demikian dibalik
posisi kepalanya untuk dipermalukan, lalu tindakan itu disebut ar-
tajbiih. Kemungkinan juga dari kata al jabhu, yang artinya
rnenghadapkan kepada yang tidak disukai. Asal maknanya adalatr
rnengenai dahi. Kalimat jabatuhu artinya aku mengenai dahinya,
seperti halnya kalimat ra'astuhu yang artinya aku mengenai
kepalanya."

Al Baji berkata, "Zhahimya, mereka memaksudkan perubahan

hukum Taurat dan berdusta di hadapan Nabi SAW, baik itu karena
mengharapkan beliau menetapkan hukum di antara mereka dengan

selain apa yang diturunkan Allah, atau karena mereka memaksudkan
agar beliau memberi hukuman keringanan bagi kedua pezina itu, dan
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mereka yakin bahwa itu dapat mengeluarkan mereka dari apa yang
telah diwajibkan atas mereka. Atau mungkin maksud mereka adalah
ingin mengetahui perkara beliau, karena yang pasti bahwa seorang
nabi tidak akan mengakui kebatilan. Dengan petunjuk Allah kepada
Nabi-Nya, tampaklah kedustaan mereka dan kebenaran beliau.,,

e;,t,4'ol Fii,-i ,i* U. yt * Sa peuuuah bin satam

berkata, "Kalian berdusta, sesungguhnya di dalamnya terdapat

[ketentuan] rajam. ') Dalam riwayat Ayyub dan ubaidullah bin Umar
disebutkan , 4flsrJe '8 i,f u;,itrl :JG ,9r1fru..$u ,,Sa (Dia berkata,

"Kalau begitu, datangkanlah Taurat." Lalu dia berknta, "Maka
bacakanlah itu jika lcalian adalah orang-orang yang benar.")

ryLi lUatra mereka pun membawan). Dalam iwayat Ayyub

disebutkan dengan redaksi, t':i;tirl (Maka mereka pun datang).

Ubaidullah bin Umar menambahkan dalarn riwayafirya, L$;:p 1
(Datang memb.awa Taurat lalu membacakannya). Dalam iwayat zaid.
bin Aslam disebutkan, Lj ,q;; a5fir *g * aisr;7r LF Wr,iti
ili',#) cJ-{ iJT :)uit lxemudian Taurat dibawa, raru beriau

mengambil bantal dari bawahnya, lantas meletakkan Taurat di
atasnya, kemudian berkata, "Alat beriman kepadamu dan kepada
yang menurunkanmu.'). Sementara dalam hadits Al Bara' yang
diriwayatkan oleh Muslim disebutkan , '!:r$i :Sui ,'r4.r;il',y W: Oi
Jtl#rt lltArUou kemudian memanggil seorang laki-laki dari

kalangan ulama mereka, lalu berkata, "Aht persumpahkan engknu
kepada Allah dan kepada yang menurunlmnnya.')

Selain itu, dalam hadits Jabir yang diriwayatkan oleh Abu
Daud disebutkan, \* *,;U '& #, *Lrert:)ui quatca

beliau berkata, "Datangkan kepadaku orang yang paling berirmu di
antara knlian." Lalu didatangkanlah lbnu shuriya). Ath-Thabari
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menambahkan dalam hadits Ibnu Abbas, ,1.oJb n #r,.giy
4tU * ,b i?6'a, u # ?1\3|+a Gi:rrt ,l:!-titiu .'53.t;1

("Datangkan kepadalru dua orang dari knlangan ulama bani Israil."
Mereka kemudian mendatangkan dua orang, yang salah satunya

seorang pemuda dan yang satu lagi seorang tua yang kedua alisnya

sudah melorot pada kedua matanya karena sangat tua). Juga, dalam

riwayat Ibnu Abi Hatim dari jalur Mujahid disebutkan, t:1;*,t 4Qirlti

'-lu; 
br i?o ,tt$6 ,i'jurpui6 ,F,tijt e p) *p h' & )t t?,,

,l1r )3:';6-li-s iSut,:tpt t''evf b>vi\e# |i,s{i ,eF\
ilJ:Jl n-c. (Bahwa orang-orang Yahudi meminta fatwa kepada

Rasulullah SAW tentang dua orang yang berzina, maka beliau pun

memberi fatwo rajam kepada mereka, namun mereka

mengingkarinya. Maka beliau menyuruh mereka untuk mendatangkan

para rahib mereka, lalu mereka mtempersumpahkan mereka. Namun

mereka menyembunyikannya kecuali seorang laki-laki yang matanya

buta sebelah yang paling muda di antara mereka. Dia kemudian

berkata, "Mereka membohongimu wahai Rasulullah, di dalam

Taurat.')

J3 Wi 6 Ut ,g!)r S ,p iU[^:bt'g,i ,a3:H 9rfiilur4fti

6:.r.*; (Makn mereka pun membawaknn Taurat kemudian membukanya,

lalu salah seorang mereka meletakkan tangannya di atas ayat rajam,

lantas dia membaca apa yang sebelumnya dan yang setelahnya).

Redaksi serupa ini juga disebutkan dalam riwayat Abdullah bin Dinar.

Sedangkan dalam riwayat Ubaidullah bin Umar disebutkan dengan

redaksi, ;atttU)qU-'#.6t:t r.j)r S &'r"-i*-*$t,;dt *?
(Pemuda yang membacakannya itu kemudian meletakkan tangannya

di atas ayat rajam, lalu membocakan apa yang di depan tangannya

dan apa yang dibelakangnya). Sementara itu dalam riwayat Ayyub

disebutkan, W f i Jt.r#t,-P ,?F 'rl3?1i-,it'*:t"& ,hj.fitt)
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* t:t:-'e.i Wud" kemudian berkata kepada seorang laki-taki yang

mereka ridhai, "Wahai orang buta sebelah, bacalah." Maka dia pun
membaca, hingga ketika sampai pada suatu bagian darinya, dia
meletakkan tangannya di atasnya).

Nama laki-laki tersebut adalah Abdullah bin Shuriya
sebagaimana yarrrg tadi telah dijelaskan. Menurut An-Naqqasy di
dalam tafsimy4 bahwa laki-laki tersebut memeluk Islam, tapi Makki
menyebutkan di dalam tafsirnya, batrwa dia kembali murtad setelah

memeluk Islam. Demikian juga yang disebutkan oleh Al Qurthubi.
Kemudian saya mendapatinya dalam riwayat Ath-Thabari de,ngan

sanad yang disebutkan pada hadits yang lalu, bahwa ketika Nabi
SAW mempersumpatrkanny4 dia berkat4 'Mt# dl ,i, l !1) 6-

'$i1l.*Jij#i ,|pr;nq tWot oi Rasulullah, sesunggtrtnya merdca

benar-benar tahu bahwa engkau adalah seorang nabi yang diutus,

alran tetapi merelca dengki terhadapmu). Di alfiir haditsnya

disebutkan , 'u-$'of9;-r'l'9jt 
$5 U ,g '*12 ri-l,* iilU;'tt6.'g C

F e b?tU- (Kemudian Ibnu Shuriya menjadi l@fir, dan berkenaan

dengan itu, turunlah ayat, "Hai Rasul, janganlah kanu disedihkan

oleh orang-orang yang bersegera [memperlihatkanJ kekafiraruya.')

f?,t-fr 4tryi ,:o:.r-:-'gi :t:;;-e:1,1r,-'i ir'*'n lA
(Abdutlah bin Salam lemudian berlcata lcepadatrya, "Angkat

tanganmu." Dia lanas mengangkat tangannya, ternyata di situ adalah

ayat rajam). Dalarn riwayat Abdullah bin Dinar disebutkan, ''q ,if

9{-|>3i ftl-J,! (Ternyata ada ayat rajam d.i bawah tangannya).

Sementara dalam hadits Al Bara' disebutkan, ,,..i ,S 4i ,!;.'1fll6.i

ryw tiii |.*stijr ail6y$ €ttt $g ,trkt L\j,lt i:et $y&i qrVl

f:it i:r*;'*.jltlslz.i.3r M gil #--r$t,t''ry ie &'*4
(Malrn hulatmannya adalah rajam. Alcan tetapi banyak terjadi di
lralangan terpandang lcam| maka bila kami menghulann kalangan
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terpandang, kami membiarknnnya, dan bila kami menghuhtm

kalangan yang lemah, kami berlalatkan hukuman terhadapnya. Lalu

kami berkata, "Mat'ilak kita sepakati sesuatu untuk diterapknn

terhadap kalangan terpandang dan kalangan lemah"" Maka kami pun

menetapkan pengkitaman waiah dan cambukan sebagai pengganti

rajam).

Keterangan tentang ayat rujan yang 
_tetdapat 

dalam Taurat

disebutkan daiam riwayat Abu Hurairah, L:.rui 6: tite*Lilry ;;;..5r

+ e6'g ,p v,'C:i ,#'a?;st *trb;: ,9) ar $ (Loki-

laki yang telah menikah dan peretnpuan yang telah menikah iika
keduanya berzina dan terbuhi, maka keduanya diraiam. Jikn si

perempuan hamil malm ditangguhkan hingga dia melahirkan janin

yang ada dalam perutnya). Disebutkan dalam hadits Jabir yang

diriwayatkan oleh Abu Daud, rilt'n-ilil?JiJti y $1.:itjilJt e'q ,\t
| '""')eJ1,3A..-j fr' ,irV'it ee:;i (Keduanya berkata, "Kami

dapati di dalam Taurat, 'Jika empat orang saksi bersaksi bahwa

merelra melihat penisnya masuk ke dalam vaginanya seperti pena

celak masuk ke dalam wadah celak, maka keduanya dirajam.')

^lvlBazzarmenarrbalrkan dari jalur ini, |?-r;t t Salt rit2lbri

\c^3o7bi 6;i, r;i ,Jri :r* wr\ q * *\|wi e\i ?.e
.,p:lir VLSi titiril'+i 

".Jd 
('Jika merekn mendapat laki-laki sedang

bersama perempuan di suatu rumah, atau sedang di dalam

pakaiannya, atant di atas perutnya, maka itulah buHinya, dan untuk

itu ada sangsinya." Beliau bersabda, "I-alu apa yang menghalangi

kalian berdua untuk merajamnya? " Mereka berkata, "Penguasa kami

telah tiada, maka l<ami tidak menyukai pembunuhan"') Disebutkan

dalam hadits Abu Hurairah, ',yy.t:t ti A 'jri tilrr ;i'nbt+itt 6 J31gnt

ix.y$'$irti'&;i Jt i,&if$gTgf h;) f ,s:itu?fi'*at
y.it g# ,;b f;,il*,6 .|!€t | ("Lalu apa yang pertama kali
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menyebabkan kalian meringankan perintah Allah?" Dia menjawab,
"Zinanya kerabat raja, lalu rajam ditangguhkan darinya. Kemudian
seorang laki-laki terpandang berzina, lalu mereka hendak
merajamnya, tapi kaumnya menghalanginya, dan mereka berlata,
"Mulailah dengan teman kalian dulu." Maka mereka pun berdamai
mengenai hulatman ini.' )

Sedangkan dalam hadits Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh
Ath-Thabarani disebutkan, f,, q 'K ,yi'# E,U.G ,tfi r;:;, €E 61.

'JJ!J rf*i ,fi'Ci(sesungguhnya dulu knmi masih muda, sementara

kaum wanita lmmi canttk-cantik, maka banyak terjadi itu di kalangan
lrami, lalu tidak dilaksanakan [h"d] terhadapnya, maka kami pun
melalrs analrnn huhtman cambuk).

-:i 
,:eL:", #e ?rr,,tla i' !*rq a6 lnasutuuah sAW

lcemudian memerintahkan, lalu lcedua *r;; itu dirajam). Dalam
hadits Abu Hurairatr disebutkan tambatran redaksi, *Vll, & A, jA
lriijr ,-t w.'&t ;y |$i tNooi SAW tremudian bersabda, ,,Malca

sesungguhnya aht akan memutuslcan dengan apa yang terdapat di
dalam Taurat.') sementara dalarn hadits Al Bara' disebutkan, ,it n$i
t:tiLit\1'l;t qt Vi:l| 1r" AUah, sesungguhnya ahr yang pertama

lcali menghidupkan perintah-Mu letika mereka telah mematikannya).
Dalarr hadits labir juga disebutkan tambahan redaksi, tui;rei
pt'bg,;,eifi qt, dr:f 'c,l.t'lrhr qlfriu;*3 * tn, ,/;
9j ,*.'jli ,yt'kiit u! (Rasutullah SAW kemudian memanggit para

salrsi, malrn datangkan empat orang saksi, lalu mereka bersaksi
bahwa mereka melihat penisnya di dalam vaginanya seperti hatnya
pena celak di dalam wadah celak Beliau lantas memerintahkan, lalu
lredua orang itu dirajam).

#-]jltL-Jj (Kemudian aht metihat taki,takinya
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menelunghtp di atas perempuan). Demikian redaksi dalam riwayat

Abu Dzar dari As-Sarakhsi. Sementara riwayat dari A1 Mustamli dari

Kusymihani dengan hwuf jim dan nun berharakat fathah kemudian

huruf hamzah, ;U- seperti yang dikatakan oleh Ibnu Daqiq A1 Id

sebagai yang riwayat yang rajih. Daiam riwayat ,A.yyrb disebutkan

dengan redaksi, g,6i.

Ibnu Abdii Barr berkata, "Disebutkan dalam riwayat Yahya

bin Yahya seperti riwayat As-Sarakhsi, sedangkan yang benar adalah

ga-, yatoi condong atau cenderung."

4- (Untuk melindunginya).Ini adalah penafsiran dari kata

#-" Dalam riwayat Ubaidullah bin Umar disebutkan, 'u (fr-'A1t';J.JA

*;jr;slr (Latu sungguh aku melihatnya melindunginya d.engan

dirinya dari bebatuan). Riwayat Ibnu Majah dari jalur ini dengan

redaksi, th'.!1(Menutupinya). Disebutkan dalam hadits Ibnu Abbas

yang diriwayatkan oleh Ath-Thabarani, Ab 1-t 9jr;$tU +l tUs

e $r"j.?n,'* b u; ot6,$bi V e ii''eJ, W- W,# *b
Ljil lly ,p1; (Tatkala dia merasaknn lemparan batu, dia kemudian

berdiri ke arah teman perempudnnya, sambil memiringkan tubuhnya

ke arahnya untuk melindunginya dari lemparan batu hingga keduanya

meregdng nyawa. Itulah salah satu yang diperbuat Allah bagi Rasul-

Nya dalam membuhikan perzinaan keduanya).

Pelaiaran vane danat diambil:

1. Felaksanaan hukuman wajib diberlakukan terhadap orang kafir

dzimmi yang berzina. Demikian pendapat jumhur. Mengenai

masalah ini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama

madzhab Syaf i. Ibnu Abbar menukil terjadinya kesamaan

pendapat yang menyatakan, bahwa syarat ihshan yang
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mewajibkan rajam adatah Islam. Namun hal ini dibantatr,

bahwa ulama madztrab Syaf i dan Ahmad tidak mensyaratkan

itu. Madzhab mereka dikuatkan oteh adanya pernyataan yang

jelas, bahwa kedua orang Yahudi itu dirajam kare,na telatr

menikah sebagaimana nukilannya.

Ulama madzhab |vlaliki dan sebagian besar ulama madzlnb

Hanafi serta Rabi'ah, gurunya Malik, me,nqmratkan Islam

untuk ihshan, dan mereka menjawab hadits bab ini, batrwa

Nabi SAW merajarn mereka dengan hukum Taurat, dan itu
tidak ada kaitanryra dengan Islam. Jadi, ini merupakan

pelaksanaan hukuman terhadap me,reka berdasa*an apa yang

terdapat dalam Kitab mereka Krema di dalam Tawat

disebutkan bahwa rajam berlaku bagi pezina )ang telah

menikah dan yang belum menikah- Mereka juga mengatakan,

bahwa itu adalah ketika pertama kali Nabi SAW merrasuki

Madinah, dan beliau diperintahkm rmtrk mengikuti hukulrl
Taurat dan mengamalkannya hingga dihryus oleh syariahya.

Oleh karena itu, beliau merajam kefua ormg Yahudi itu
be,rdasarkan hukum tersebut. Kemudim hukum itu dihapus

oleh firman Allah dalam surah An-Nisaa' ayat 15, '#.U- rilri
fu S;A;-'tl -!J:jt jr &'-rtt"t',* rjl#,il, 'f .*t ;,2i:-at
V'g4 loan [tqhadapJ para watita wry mengerjakan

perbuatan keji, hendaklah ada enpt or(mg sabi di antara

lamu fyang menyabikannyal Ainggt firman-Nya- araz

sampai Allah memberi j alan yang lain kqadanyQ.

Hukum ini lalu dihapus untuk membodakm antara yang sudah

menikatr dengan yang belum meirikah- Te,ntang klaim
ketetapan rajam bag yang belum me,rikah perlu ditinjau lebih
jauh karena adanyariwayat Ath-Thabui dm lainrya

Imam Malik berkate 'Nabi SAW merqim kedua orang

Yahudi itu kareoa orang-orang Yahudi saat ihr bukan ahli
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dzimmah sehingga mereka mengadu kepada beliau."

Ath-Thahawi menanggapi, bahwa seandainya itu tidak wajib,
tentu beliau tidak melakukannya. Dia berkata, "Karena
hukuman itu beliau laksanakan terhadap orang yang bukan ahli
dzimmah, rnaka terlebih lagi terhadap orang yang termasuk

ahli dzimmah."

Al Mazii berkata, "Jawaban Malik mendapat sanggahan

kerena beliau merajam perempuan, sedangkan Malik
mengatakan bahwa perempuan tidak boleh dibunuh kecuali
jika sebelum adanya larangan membunuh kaum perempuan."

Al Qurthubi menegaskan bahwa kedua orang Yahudi itu
adalah orang harbi (boleh Ciperangi) berdasarkan riwayat Ath-
Thabari sebagaimana yang teiah dikemukakan. Namun ini
tidak dapat dij adikan dalil karen a s ana d-nya munq athi' .

Al Qurthubi berkata, o'Ini menjadi tidak sejalan, karena
kedatangan mereka unfuk bertanya yalg memang harus

ditanggapi, sebagaimana halnya bila mereka datang untuk
maksud niaga, atau perufusan dan serupanya. Dengan
demikian mereka seharusnya dalam keadaan ilman atau tidak
diganggu hingga mereka kembali ke tempat mereka."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, ini belum bisa menjelaskan, kecuali
bila dia mengatakam, bahwa orang yang menanyakan itu bukan
orang yang terlibat iangsung dalam peristiwa tersebut.

An-Nawawi berkata, "Ktraim yang menyatakan bahwa kedua
orang itu harbi adalah klaim yang batil, karena mereka

termasuk kalangan yang terikat pe{anjian damai (dzimmi)."

Seorang ulama madzhab Maliki mengatakan, bahwa kedua

orang itu termasuk kalangan yang telah terikat perjanjian
damai. Lalu dia berdalil, bahwa bila ahli dzimmah
mengadukan masalah, maka dia boleh memilih antara memberi
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keputusan bagi mereka dengan hukum Allah atau berpaling
dari mereka berdasarkan zhahir ayat. Dalam peristiwa ini Nabi
SAW memilih untuk memberi keputusan bagr mereka.
Pandangan ini ditanggapi, bahwa itu tidak sejalan dengan
madzhab Malik, karena menurutrya bahwa syarat ihshan
adalah lslam, sedangkan kedua orang itu adalah orang kafir.
Ibnu Al Arabi kemudian berusaha memisatrkan diri dari
pendapat ini, dia menyatakan, bahwa secara zhalir kedua
orang Yahudi itu dihadapkan kepada beliau untuk meminta
kepufusan, namun secara batin sebenarnya mereka sedang

menguji, apakatr beliau benar-benar seorang nabi atau orang
yang toleran terhadap kebenaran. Tapi pandangan ini tidak
menolak kejanggalan dan tidak mengeluarkan dari maksud.

Kemudian Ibnu AI Arabi berkatq "Hadits ini menunju*&an
balrwa Islam bukanlatr syarat ihshan." Menanggapi pernyataan
ini dapat dijawab, batrwa beliau merajaq keduanya untuk
menegakkan hujjatr terhadap orang-orang yahudi mengenai
hukum Taurat yang mereka terapkan. Mengenai pandangan ini
perlu ditinjau lebih jauh, karena bagaimana mungkin beliau
menegakkan hujiah terhadap mereka dengan sesuatu yang
tidak dipandang di dalam syariatryq sedangkan Allah telah
berfirman dalam suratr Al Maa'idah ayat 49, 

-rW.&, 
pii

fu S:pl (Dan hendaHah lcamu memutuskan perlara di antara

merelrn menurut apa yang dituntnkan Allah).

Selanjutrya dia berkat4 "Lalu dijawab bahwa redaksi kisah ini
mengindikasikan apa yang telatr kami katakan. Karena itulah
beliau meminta didatangkan para saksi untuk menegal&an
hujjah terhadap mereka dari kalangan mereka sendiri ... yang
benar dan layak diikuti adalah, seandainya mereka datang
kepadaku, maka aku pufuskan rajam atas mereka, dan aku
tidak menganggap Islam sebagai syarat ihshan."
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Ibnu Abdil Ba:r berkata, "Hukutrnan zina adalah salah satu hak

Allah, dan hakim harus menerapkannya. Di kalangan orang-

orang Yahudi juga ada hakimnya, yaitu yang Rasulullah SAW
putuskan kepada kedua orang tersebut. Perkataan sebagian

mereka yang menyatakan bahwa kedua pezina itu meminta

agar beliau menghakimi adalah kiaim yang tertolak. hi
bertolak belakang dengan kenyataan, bahwa penghakiman

hanya bisa dilakukan kepada selain hakim, sedangkan Nabi

SAW hukumnya berdasarkan wilayah, bukan berdasarkan

penghakiman."

Ulama madzhab Hanafi rndawab tentang dirajamnya kedua

orang Yahudi itu, bahwa itu dilakukan berdasarkan hukum

Taurat. Narnun Al Khaththabi menyanggahnya, karena Allah
telah berfirman dalam surah A1 Maa'idah ayat 49, &. &, p1:

hr .1pf s*t. (Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di

antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah). Jadi,

orang-orang itu datang kepada beliau untuk menanyakan

tentang hukum beliau sebagaimana yang ditunjukkan oleh

riwayat tersebut, lalu beliau menunjukkan bahwa hukum beliau

adalah hukum Taurat yang mereka sembunyikan. Dengan

dernikian, tidak mungkin hukum Islam menyelisihi hal itu,

karena memang tidak boleh memutuskan dengan hukum yang

telah dihapus. Ini mengindikasikan bahwa beliau memutuskan

berdasarkan hukum yang menghapus.

Adapun sabda beliau dalam hadits Abu Hurairah, ! Fll ;y
a$:tSt n4 (Sesungguhnya aku akan memutuskan dengan apa

yang terdapat di dalam Taurat), di dalam sanad-nya terdapat

periwayat yang tidak dikeJahui. Kendati demikian, seandainya

ini valid, maka maknanya adalah menegakkan hujjah terhadap

mereka, dan itu sesuai dengan syariatnya.
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Saya (Ibnu Hajar) katakan, hal ini diperkuat dengan hukum
rajam yang datang unfuk menghapus hukuman cambuk,
sebagaimana yang telah dipaparkan. Tidak seorang pun
mengatakan, bahwa rajam telah disyariatkan kemudian dihapus
oleh cambukan, kemudian cambukan dihapus oleh rajam. Jadi,
karena hukum rajam tetap berlaku seme,njak disyariatkannya,
maka beliau tidak menghukum kedua pelaku itu dengan rajam
hanya semata-mata hukum yang tercantum di dalarn Taurat,
tapi berdasarkan syariatnya yang memang melanjutkan hukum
Taurat. Keterangan yang menyebutkan batrwa Nabi SAW
merajarn kedua pelaku itu ketika banr datang di Madinatr
berdasarkan sebagian jalur periwayatannya, Xtt ,* At ?* A
ifir i'6 rA-{,5, pt * (Ketita Nabi SAW datang ke Madinah,

orang-orang Yahudi mendatangi beliau).

Dengan demikian hal itu dapat dijawab, bahwa itu tidak berarti
langsung terjadi (1lalmi mereka tidak langsung datang begrtu
beliau tiba), karena pada sebagian jalur periwayatannya yang
shahih seperti yang telatr dikerrukakan, bahwa mereka
meminta keputusan kepada beliau yang saat itu sedang berada
di masjid bersama para sahabat. Sedangkan masjid itu tidak
dibangun kecuali setelatr beberapa saat beliau SAW masuk ke
Madinah. Jadi, penryataan bahwa mereka langsung mendatangi
beliau begitu beliau tiba di Madinah, adalah pernyataan yang
keliru. Se1ain itu, disebutkan dalam hadits Abduillah bin Al
Harits bin Juz', bahwa dia turut menyaksikan peristiwa itu,
padahal Abdullah datang bersama ayatrnya sebagai muslim
setelatr penaklukan Makkah. Sebelumnya juga telah
dikemukakan dalam hadits Ibnu Abbas yang menyebutkan
redaksi yang mengindikasikan batrwa dia juga menyaksikan
peristiwa itu.

terhadap perempum dilakukanztnaPelaksanaan hukuman
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dalam posisi duduk. Demikian pendapat yang dikemukakan

Ath-Thahawi berdasarkan hadits ini. Sebelumnya, telah

dikemukakan bahwa para ulama berbeda pendapat mengenai

lobang untuk perempuan yang akan dirajam. Orang yang

berpendapat harus dibuatkan lobang menyatakan, bahwa

biasanya si perempuan duduk di dalam lobang (saat

dieksekusi). Perbedaan pendapat mereka dalam pelaksanaan

hukuman, apakatr si perempuan itu duduk atau berdiri, adalah

berkenaan dengan hukuman carrrbuk. Berdalil dengan cara

melaksanakan hukuman carnbuk untuk menetapkan cara rajam

ini perlu dicermati lebih jauh.

3. Kesaksian sebagian ahli dzimmah terhadap sebagian lainnya

dapat diterima. Ibnu Al Arabi menyatakan, bahwa makna

redaksi dalarn hadits Jabir, ;il--lu;Oi lUaka beliau pun

memanggil para saks). Maksudnya, pffB saksi Islam atas

pengakuan kedua orang itu. Kemudian redaksi, ittif^))W?
2'tt:*St (lalu beliau merajam keduanya berdasarkan kesal<sian

para saksl). Maksudny4 bukti atau saksi atas pengakuan

keduanya. Penakwilan ini disanggah oleh redaksi dalam hadits

ini juga, zi|,Zll,p +rs V,; e.'ofi 61r'St {aon o mereka

melihat penisnya berada dalam vaginanya sebagaimana

halnya pena celak berada dalam wadah celak). Ini jelas

menyatakan bahwa kesaksian ifu berdasarkan penyaksian,

bukan pengakuan.

A1 Qurthubi berkata, "Jumhur berpendapat bahwa kesaksian

orang kafir terhadap orang Islam tidak dapat diterima, baik

berkaitan dengan hukuman maupun lainny4 dan tidak ada

perbedaan baik itu dalam safar maupun tidak."

Tapi segolongan tabiin dan sebagian ahli fikih menerima

kesaksian mereka dalarn kondisi tidak ada orang Islam,
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sementara Ahmad mengecualikan kondisi safar bila tidak ada

orang Islam. Al Qurthubi menjawab pendryat jumhur dengan

kasus orang-orang Yatrudi ini, bahwa Nabi SAW
melaksanakan hukuman terhadap me,rcka berdasarkan apa

yang beliau ketatrui batrwa itu adalah hukum Taurat dan

menghanrskan mereka mengamalkannya- Hal ini menunjukkan

bahwa mereka telatr merubah Kitab zuci mereka dan

mengganti hukumnya. Atau itu khusus berkaitan dengan kasus

tersebut. Demikian pendapat yang dike,mukakan oleh Al
Qurthubi. Namun asumsi keduanya tidak dryat diterima.

An-Nawawi berkata, 'Yang benar, beliau merajarn kedua

orang Yatrudi itu berdasarkan pengakuan. Iika hadits Jabir

valid, maka ke,rnungkinannya para saksi itu adalah orang-orang

Islam, jika tidak maka kesaksian mereka tidak dianggap, dan

jelas bahwa keduanya memang mengaku telahberzina."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, tidak ada keterangan yang

bahwa para saksi itu ormg-ofturg Islam.

Kemungkinannya para saksi itu me,mberitahukan hal itu
berdasarkan pertanyaan sebagian orang Yatrudi kepada

merek4 talu Nabi SAW mendengar pe*ataan mereka. Beliau
juga tidak memberi keputusan kepada mereka kecuali

berdasarkan apa )ang diberitahukan Allah tentang masalatr

tersebut melalui wahyu. Selain itrr, beliau me,mberlakukan

hujjah di antara mereka, sebagaimana firman Allah dalam

suralr Yuusuf ayat 26, q$( ',>, b6 ';t4!5 (Dan seorang saksi

dai lreluarga wanita iru memberiknt kcsaksiannya). Dan

batrwa para satsi mereka bersaksi di hadapan para rahib

mereka sebagaimana png telah dis€butkan. Ketika mereka

mengajukan perkara ini kepada Nabi SAW, beliau mencari

tahu kisahrya, lalu masing-masing )rang ada me,nyebutkan apa

yang diketahuiqra. Jadi, sandaran kepltusan Nabi SAW
hanyalah apa yang diberitahukan Allah kepada beliau.
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4.

Sebagian ulama madzhab Maliki berdalil dengan ini ketika
me,rryatakan, bahwa orang yang dihukum cambuk, bila laki-
laki dilakukan dengan posisi berdiri, dan bila perempuan

dalam posisi duduk. Hal ini berdasarkan perkataan Ibnu Umar,
i1r;.,4r W h"jr UJ:) @tu melihat laki-laki itu melindunginya

dari bebatuan).lni menunjuk&an bahwa yang laki-laki berdiri

sedangkan yang perempuan duduk. Pendapat ini ditanggapi,

bahwa itu adalah bagran dari peristiwa yang disaksikan, jadi

tidak dapat dijadikan sebagai dalil untuk menyatakan bahwa

berdirinya yang laki-laki sebagai ketentuan hukum.

Hadits ini dijadikan sebagai dalil yang menetapkan pezina
yang telah menikah dikenai sanksi rajam. Pembahasan tentang

masalah ini telah dipaparkan. Secara rirgkas, hukuman rajam
tidak dipadu dengan hukuman cambuk. Perbedaan pendapat

masalah ini telah dipaparkan dalam bab tersendiri.

Jika ini dijadikan dalil rrntuk sebaliknya, mungkin lebih
mendekati, karena disebutkan dalam hadits Al Bara' yang

diriwayatkan oleh Muslim, bahwa pada mulanya pezina

dicambuk kemudian dirajam, sebagaimana yang telah

dipaparkan. Tapi bisa dirincikan, bahwa hukuman cambuk
yang diterapkan itu bukan berdasarkan keputusan hakim.

Hadits ini juga menunjukkan bahwa pemikahan orang-orang

kafir adalatr sah, karena diakuinya ifoshan sebagai cabang dari

satrnya pernikahan.

Hadits ini juga menunjuk&an bahwa orang-orang kafir juga

termasuk yang dituju oleh perintah dari cabang-cabang

syari'at. Tapi penyimpulan ini dari kisah ini terlalu jauh.

Hadits ini menunjuk&an bahwa orang-orang Yahudi
me,nisbatkan apa yang sebenamya tidak terdapat di dalam

Taurat, dengan merubah isi kandungannya. Seandainya tidak
de,mikian, te,ntu jawaban atas pertanyaan beliau sangatlah

5.

6.

7.
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telak, karena beliau menanyakan kepada mereka tentang apa

yang mereka temukan di dalarn Taurat. Tapi, mereka justu
menjawab dengan apa yang mereka perbuat, dan mereka

memberi kesan bahwa apa yang mereka perbuat itu sesuai

dengan apa yang terdapat di dalam Taurat. Oleh kare,lra itu,
Abdulah bin Salam me,ndustakan mereka.

Sebagian orang berdalil, bahwa sebenarnya mereka tidak
membuang sedikit pun dari isi kandungan Taurat sebagaimana

yang nanti akan dipaparkan pada pembahasan tentang tauhid.

Namun kurang jelas jika berdalil dengan hadits ini untuk
menyatakan hal itu, kare,na kemungkinan dikhususkannya hal
itu untuk peristiwa ini sehingga tidak meirunjukkan
keumumannya De,mikian juga orang yang berdalih dengan

hadits ini untuk menyatakan bahwa Taurat yang didatang[an
saat itu semuan)a benar dan terbebas dari pe,nggantian atau

perubahan" dan itu tidak bertentangan dengan sabda beliau,
lJ-jJt 4 +l*1 @tu berimam denganmu dot dengan Dzat

yang menunnkanmu). Yr.zlraa yang dimaksud beliau adatatl

Taurat png asli.

Hadits ini me,lrunjukkan bahwa cukupnya seonmg hakim
de,ngan seomng peirerjemah yang terpercaya Penjelasannya

akan dipaparkan pada pembahasan tentang hukwr.

Hadits ini berfungsi sebagaidalil yang menyatakan bahwa

syariat unat-umat sebelum Islam juga syariat bagi umat Islam
bila ditetapkan oleh dalil Al Qur'an atau prm hadits shahih
selama tidak ada pernyataan penghapusan oleh ryariat Nabi
SAW atau nabi mereka atau syariat mereka Be,rdasarkan hal
ini, maka dapat difahami dari kisatr ini, bahwaNabi SAW telah

mengetahui batrwa hukum ini tidak pemah dihapus dari Taurat.



38. Orang yang Menuduh Istrinya atau Istri Orang Lain Berzina
di Hadapan Eakim dan Orang Banyako Apakah Ilakim Harus

Mengirim Utusan kepada Wanita Tersebut untuk Menanyakan
Apa yang Dituduhkan kepadanya?

a

;y*-3l ,#;Li ,it;lt,:6 ,19 ;. ilri;; ,sj *
.!t y4r6.rpt:rjlLf Jrt,:rL', yvht ,k yt )';,,
,!, 

=Eq f6,ar J?t6.'Fl ,-ti*i';3- ?\i Jti)
ju- lu JrV t:6 6;rLL,Ju W,:Jti .'&t'01 ;.'o\l:,
,s')t qt & oi ;':?li ,yitu.,;; -Vli Uf t1 :ag

4?:u #r $f It- jy; ,,),r-rt;r rc i\4 i;'iiti
JG .eJ.i & ?t)tci* ,* ,;;* iv:,i; v:t Jr 6L(

Lkl";,;"1'r*,.d e$rri,p: *vht & ytJ?,
,t1G i1.d, ig Er"i*, :,!lL'rj ;$-ra')'d!b (i ,jtt 7q,
*j)*)vL ,?t t1.j .;li i1;t sfr'oi'"orL\i,:;f ;i,

.6;ji?u
6842-6843. Dari Abu Hurairatr dan Zaid bin Khalid, keduanya

memberitahukan kepadaqa, bahwa dua orang laki-laki pernah

mengaj'kan sengketa kepada Rasulullah SAW. Salah seorang dari

mereka berkat+'?utuskanlah di antara karni dengan Kitabullah." Dan
yang lainnya 

-),ang 
lebih patram dari keduanya- berkat4 "Benar

wahai Rasulullab, putuskanlah di antara kami dengan Kitabullatr. Dan
izinkanlah aku untuk berbicara." Beliau pun bersabda,

"Berbicaralah." Dia kemudian berkat4 "Sesungguhnya anakku
pemah disewa (bekerja) pada orang ini 

-Malik berkata, 'Al asiif
:

i
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adalah orang yang disewa atau diupatr',- lalu berzina dengan

isterinya. Kemudian mereka memberitahukan kepadaku bahwa
anaklcu harus dirajam. Maka aku menebus darinya dengan seratus ekor
kambing dan seorang budak perempuan milikku. Setelah itu aku
bertanya kepada para ahli ilmu, maka mereka memberitatrukan
kepadaku, bahwa anakku harus dicambuk seratus kali dan diasingkan
selama setahun, dan rajam bagi isterinya." Mendengar itu, Rasulullah
SAW bersabda, "Sungguh demi Dzat yang jiwalru berada di tangan-
Nya, alru akan memutuskan di antara kalian berdua dengan
Kitabullah. Adapun lcambingmu dan budak perempuanmu

dilrembalilran kepadamu." I,altt beliau mencambuk anaknya seratus

kali dan mengasingkannya selama setahun, dan memerintatrkan Unais
Al Aslami agar mendatangi isteri laki-laki yang satu lagi, jika dia
mengaku maka rajamlah dia. Lalu perempum itu mengaku, maka dia
pun merajarnnya.

Keteransan Hadits:

(Bab Orang yang menuduh istrinya atau istri orang lain
berzina di hadapan hakim dan orang banyak, apakah hakim harus
mengirim utusan kepada wanita tersebut untuk menanyakan tentang
apa yang dituduhl@n kepadanya?) Pada bab ini Innarn Bulfiari
menyebutkan hadits telrtang orang yang disewa (diupair),
penjelasannya telah dipaparkan sebelumnya. Hukum yang disebutkan
cukup jelas, yaitu tentang orang yang menuduh isteri orang lain telah
berzina. Sedangkan pendapat yang menyebutkan bahwa hukum yang
terkandung di dalamnya adalah tentang orang yang menuduh isterinya
sendiri berzina. Tampaknya, dia menyimpulkan dari perihal suami
wanita itu hadir di sana (dalam persengketaan itu) dan tidak
mengingkari hal itu. Redaksi pada judulnya "Apakah hakim harus ..."
menunjukkan perbedaan pendapat mengenai masalah ini. Jumhur
berpendapat bahwa hal ini tergantung pandangan hakim atau imam
sendiri.

il
I
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A,n-Nawawi berkata, "Yang benar menurut kami adalah harus.

Dalilny4 karena beliau mengutus Unais kepada wanita tersebut."

Namun pendapat ini ditanggapi, bahwa itu adalah tindakan

yang terjadi pada suatu peristiwa yang tidak menunjukkan bahwa hal

itu wajib dilakukan, sebab Unais diutus dalam kasus perselisihan dan

perdamaian yang terjadi antara suaminya dan ayah dari orang yang

disewa mengenai hukuman serta terkenalnya kisah tersebut sehingga

ayah dari orang yang disewa menyatakan sesuatu dan tidak diingkari
oleh suami wanita tersebut. Dengan demikian diutusnya kepada

wanita itu khusus bagi orang yang mengalami kondisi serupa, yakni
yang mendapat tuduhan kuat melakukan tindakan keji. Dikaitkannya

kasus ini dengan pengakuanny4 karena hukuman zina tidak dapat

diterapkan untuk kasus seperti ini kecuali jika ada pemyataan lantaran

tidak dapat ditunjukkan oleh saksi (bukti). Penjelasan tentang hadits

ini telah dipaparkan, dan saya juga telah menyebutkan tentang hikmah
diutusnya Unais kepada wanita tersebut.

Dalam kitab Al Muwaththa' disebutkan, bahwa Umar pemah

ditemui oleh seorang laki-laki, lalu dia memberitahukan kepadanya

bahwa dia mendapati isterinya bersama seorang laki-laki. Maka Umar
pun mengutus Abu Waqid menemui wanita tersebut lalu menanyakan

apa yang dikatakan oieh suaminya, dan memberitahukan kepadanya

bahwa Umar tidak akan bertindak berdasarkan perkataan suaminya

itu, lalu wanita itu pun mengaku, maka Umar pun memerintahkan agar

wanita itu dirajam.

Ibnu Baththal berkata, "Para ulama sepakat, bahwa orang yang

menuduh isterinya atau isteri orang lain berzina dan tidak
menunjukkan bukti (atau saksi), maka dia (si penuduh) dikenai

hukuman, kecuali bila orang yang dituduhnya mengakui. Oleh karena

itu, imam harus mengirim delegasi menemui wanita tersebut untuk
menanyainya tentang hal itu. Jika si wanita tidak mengaku seperti

dalam kisah orang yang disewa itu, maka ayah dari orang yang disewa

itu dikenai hukuman telah menuduh orang lainberzina."
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Termasuk dalam masalah ini adalah bila seorang laki-laki
mengaku berzina dengan seorang wanita tertentu, lalu wanita tersebut
mengingkari, apakah laki-laki itu wajib dikenai hukuman zina dan

hukuman menuduh telah berbuat zina, atau hukuman menuduh zina
saja? Imam Malik mengatakan yang pertama (yakni dikenai hukuman
zina dan menuduh zina), sementara Abu Hanifah memilih pendapat
yang kedua (yakni hanya dikenai hukuman menuduh telatr berbuat
zna).

Asy-Syaf i dan dua satrabat Abu Hanifah berkata "Orang
yang mengaku di antara keduanya maka dia dikenai hukuman zina
saja"

Dalilnya, bila dia benar dalam perkara itu maka tidak ada

hukuman atas tuduhannya, darr bila dia bohong berarti dia bukan
peztn4 tapi hukuman zina wajib dikenai kepadanya karena setiap

orang yang mengaku atas dirinya,lan atas diri orang lain maka apa
yang diakuinya berlaku pada diriryra. Jadi, dia dihukum be,rdasarkan
pengakuaonya atas dirinp, bukan berdasarkan pengakuannlxa

mengenai orang lain.

39. Orang yang Memberi Petaferen (Sanksi) tepada Keluarganya
Ateu Lainnye tenpa Seizin Penguasa

bf :;f '$t jb 6y::p:;r,ht * ,4t * )--., I ,:v,,

4"L I u, 'dt)r!i J'rf ,'^b:ei i:l;-;. ;
Abu Sa'id berkata: Dari Nabi SAW, "rrro ,rn"orang) sedang

shalat, lalu ada orang lain hendak lewat di depannya, maka

hendalotya mencegahnya, jika dia enggan (dicegah), maka hendalorya

melawannya." Ha[ ini pemah dilakukan oleh Abu Sa'id.
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*?ut ,k )t J';:r') *; ii,r 'd, 6"i:iA 'Uu 
*.G'*

*\, ,b'y,'J';:r,#:')t;"|#; *L\, erb $')
,G-.*G e D*:fr',;*j ,i6 ,6 J'f-Q:;$tt ru't
i;:u &') -. \t ** ir J'r-rL* 'tt ll$t'a 4 x't

t, / 
^.f:#r tI nt

6844. Dari Aisyah, dia berkata, "Abu Bakar RA datang saat

Rasulullah sAw sedang meletakkan kepalanya di atas pahaku, lalu

dia berkata, 'Engkau telah menahan Rasulullah SAW, padahal orang-

orang tidak menemukan air'. Dia kemudian mencercaku dan

memukulkan tangannya di pinggangku, dan tidak ada yang

menghalangiku untuk bergerak kecuali karena keberadaan Rasulullah

SAW. Lalu Allah menurunkan ayat tentang tayammum."

'-Lt) /;-'t * irt .* At J;t )9. o'--llt q .Z;Y ,g

.+4Ttu;t.;U ..*\i
6845. Dari Aisyah, dia berkata, "Abu Bakar pernah datang lalu

menamparku dengan keras dan berkata, 'Engkau telah 'menahan

orang-orang karena sebuah kalung'. (Ketika itu) aku tidak dapat

bergerak karena keberadaan Rasulullah SAW, dan sungguh itu telah

menyakiliku ..." serupa itu. lakaza dan wakaza memiliki makna yang

sama.

Keterangan Hadits:

(Bab orang yang memberi pelajaran [sanksiJ kepada
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keluarganya atau lainnya tanpa seizin Penguasa). Judul ini
dimaksudkan untuk menjelaskan perbedaan pendapat, apakah hamba
sahaya yang harus dikenai hukuman, majikannya perlu meminta izin
imam untuk melaksanakan hukuman terhadapnya, atau dia boleh
langsung melaksanakannya tanpa bermusyawarah? penjelasannya

telah dipaparkan pada bab "Bila Budak Perempuan Berzina".

G fr oi tri'r6t! jb q,,p4 *f h, ,k n;t, f ).-., I ,5,6i

)A; i uilt lt 
'{it cjb,; ,'if,i:$i y,ti- (Abu Sa,id berkata: Dari Nabi

SAW, "Bila [seseorangJ sedang shalat, lalu ada orang lain hendak
lewat di depannya, maka hendalotya mencegahnya, jika dia enggan

fdicegahJ, maka hendaknya melawannya." Hal ini pernah dilakukan
oleh Abu Sa'id). Ini adalah ringkasan dari hadits yang telah
dikemukakan secara maushul dalam bab "Orang yang Shalat

Mencegah Orang yang Lewat di Depannya", redaksinya adalah, 0!-i
d,q- '$ 6,6'iltttli ,;.iby ,:.ii:4i #j- e. )w-'t)i'srri qtika dia hendak

lewat di depannya makn hendaknya mencegahnya, jika dia'enggan
[dicegahJ maka hendalorya melawannya, knrena sesungguhnya dia
adalah syetan). Hadits ini diriwayakan dari jalur Abu Shalih dari Abu
Sa'id.

Adapun redaksi, # ; ,J6O, (Hal ini pernah dilakukan oleh

Abu sa'id) telah disebutkan pada bab tersebut dengan redaksi, s.i 41:,

9;|t-b e * i bin iq,y, )W-'oi',=,asrrii ,p *r*, (Aku pernah

melihat Abu sa'id sedang shalat, lalu seorang pemuda hendak lewat
di depannya, maka Abu sa'id mendorong dadanya). penjelasanfiya

telah dipaparkan secara gamblang di sana. sedangkan maksud
penyebutannya di sini adalah, hadits ini menunjukkan bahwa orang
yang sedang shalat boleh rnemberi pelajaran kepada orang yang lewat
di depannya dengan cara mendorong, dan untuk tindakan ini tidak
perlu meminta izin kepada hakim. Hal ini pernah dilakukan oleh Abu
Sa'id dan tidak diingkari oleh Marwan, bahkan ketika dia ditanya
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tentang sebabny4 Abu Sa'id pun menyebutkannya dan dia mengakui

hal itu.

Imam Buk*rari menyebutkan hadits Aisyah tentang sebab

tururmya ayat tayammum dari dua dua jalur, yaitu dari Abdunahman
bin Al Qasim, dari ayahnya dariny4 dan dikemukakan juga jalur
periwayatan Malik dalam tafsir surah Al Maa'idatr, kemudian dia
menyebutkan jalur Amr bin Al Harits.

".t4t5'F j'F (Latcaza dan wakaza memiliki arti yang sama).

Redaksi ini dicantumkan dalam riwayat Al Mustamli. Kalimat ini
berasal dari perkataan Abu Ubaidatr, dia berkata, "Al walz adalatr

memukul di dada dengan telapak tangan. Kata ini sama dengan a/-

.lale."

Ibnu Baththal berkata, "Kedua hadits ini menunjukkan bahwa

seseorang boleh memberi pelajaran (menghukum) keluarganya dan

yang bukan keluargaqra walaupun tanpa seizing pihak yang

berwe,nang jika dia benar."

Memberi pelajaran kepada keluarga juga mencakup memberi
pelajaran kepada budalq dan ini telah diispratkan dalam bab "Tidak
Boleh Mencerca Budak Perempuan".

40. Orang yang Melihet Laki-Laki Lain bersama Istrinya, Lalu
Dia Membunuh Leki'Leki tersebut

',r.:*,) €b elA, qf, j;:rG'i.'rLjd ,jd ;#t *
:JG,,:j ',rr$rht * CtU;'& #,:l;;u,

,h '.rl hti ,4 ';*l 6' ,*.; ,?'u iiriir
6846. Dari Al Mughirah, dia berkat4 "Sa'ad bin l-Ibadah

berkata, 'Seandainya aku melihat seorang laki-laki bersama isterikq
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aku pasti menebasnya dengan pedang tanpa ampun'. Ketika hal iru
sampai kepada Nabi SAW, beliau pun bersabda,'Apakah kalian heran

terhadap kecemburuan Sa'ad? Sungguh alru lebih cemburu

daripadanya, dan Allah lebih cemburu daripada aht'."

Keterangan Hadits:

(Bab orang yang melihat laki-laki lain bersama istrinya, lalu
dia membunuh lakiJahi tersebut). Demikian redaksi yang disebutkan

secara mutlak tanpa memastikan hukumnya. Mengenai hal ini ada

perbedaan pendapat. Jumhur mengatakan bahwa dia (yang

membunuh) dikenai tebusan, sementara Ahmad dan Ishaq

menyatakan, apabila dia menunjukkan bukti bahwa dia mendapati

laki-laki itu bersama isterinya, maka darahnya sia-sia (yakni tidak ada

tebusan).

Asy-Syafi'i berkat4 "Dia tercakup oleh apa yang ada di antara

dirinya dan Allah ketika membunuh laki-laki itu jika laki-laki itu telah

menikah, dan dia (sang suami) tahu bahwa laki-laki itu telah

mendapatkan darinya (isterinya) sesuatu yang mewajibkan mandi,
tetapi zhahir hukumnya bahwa tebusan tidak gugur darinya."

Abdtxrazzaq meriwayatkan dengan sanad yang shahih hingga

Hani' bin Hizam , ,P t:.(5 'fr',;<t ,tQi{ii >Vj yitl t A3 W, ot

a-J-ltt 6'rhrt"'oi ?t G tq i y) i\:r#-'01 u#t (B a hw a s e or an s t aki- I aki

mendapati lahi-laki lain bersama isterinya, lalu dia membunuh

keduanya. Lalu Umar secara terang-terangan mengirimkan surat
agar mereka membayar tebusanya, dan surat lainnya secara rahasia
agar merekn memberikan diyat). Ibnu Al Mundzir berkata, "Ada
beragam hadits dari Umar mengenai masalah ini, dan mayoritas

sanad-nya munqathi'. Diriwayatkan dari Ali, bahwa dia pemah

ditanya tentang seorang laki-laki yang mendapat laki-laki lain bersama

isterinya, maka dia pun menjawab, 'Jika dia tidak mendatangkan



empat orang saksi, maka diperberat jumlahnya'. Asy-Syaf i
mengatakan, 'Inilah yang kami ambil, dan kami tidak mengetahui ada

yang menentang Ali dalam masalah ini'."
i,. ,t t o,atL?';.i;a JU (^Sa'd bin Ubadah berkata). Maksudnya, Al

Anshari, .pemimpin suku Khazraj.

eiJJurf,Iki €!;t t,)r3|i-1:)! lseandainya atu metihat

seorang laki-laki bersama isteriku, aku pasti menebasnya dengan

pedang). Demikian redaksi yang disebutkan dalaq riwayat ini,
sementara dalam hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Muslim

,
disebutkan , 'y,., 

€J;\ t b.Et\il:i ,!t lr,t 6- :J'6 it$ 'i.'$A'ol

itt4:t #$L. Gi e'Sa,t g"n o Sa'd bin Wadah berkata, "Wahai

Rasulullah, bagaimana menurutmu bila aht mendapati seorang laki-
laki bersama isterilat, apakah aht menangguhkah hingga alat

mendatangkan empat orang satrsi). Dari jalur lainnya disebutkan, iui
u.s,F ;lsu. l;-;tb\' * b1J&iu|&. ed!*,'fi (Sa'd kemudian

berlrata, "Sekali-kali tidah demi Dzat yang telah mengutusmu dengan

lrebenaran, sungguh aht akan segera menyerangnya dengan pedang

sebelum itu.') Disebutkan dalam riwayat Abu Daud dari jalur ini, Lf

,_J. ,j,6.1 , 
jd \1k; *,) #t t "f ,yS, ,!t l?:, U :J$;tg'ii'r;1

!6J-l')-i:Ft qlii (Bahwa Sa'd bin Wadah berknta, "Wahai

Rasulullah, [bila] seorang laki-laki mendapati laki-laki lain sedang

bersama isterinya, apa boleh dia membunuh laki-laki tersebut? "
Beliau menjawab, "Tidak" Dia berkata, "Tentu, demi Dzat yang

telah memuliakanmu dengan kebenaran. | )
Ath-Thabarani meriwayatkan dari hadits Ubadah bin Ash-

shamit, V'# Jt+'trfu o1,'p: *v?nt * d, J'6 grljt'6 uJ t:J

(Ketilra diturunkannya ayat rajam, Nabi SAW bersabda,

"Sesungguhnya Allah telah memberilmn jalan keluar bagi merekn.')
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Setelalr itu di dalamnya disebutkan , fr yri 6 s- ,ii3 i. ,U)4,ti irli
'rb'dk:i6 tri.r;, 'ds .tS >trj'8!.i\ €'o*ti u-rti ,if.i'ir *g
'A-r+6 i.aa ,# ii iiui jy -r;irt'c??t i.i!f u6 ,$?u- e #u;
)'p"j.u; ttf s .r$iiirgt ,) oi;it-r, d)$h5 ,*6 uJ: ,l,Siit ,:dbf6

dt-f;-bf Uei ;t\'j ,i6'j.r'+rl 4i*Ju. ,-F ,SA ;*i * Xi'r j; ii'r

It;nr;i,rj3r 4! (Orang-orang kemudian berkata kepada Sa'ad bin

Wadah, "Wahai Abu Tsabit, telah diturunkan hudud. Bagaimana

menurutmu jika engkau mendapati seorang laki-laki bersama

isterimu, apa yang hendak engkau lalatlan?" Dia menjawab, "Alat

menebasnya dengan pedang sampai keduanya terdiam. Lalu alat pergi
dan mengumpulkan empat orang fsaksiJ. Sampai di situlah si

pecundang memenuhi hajatnya dan alru pun pergi, lalu alru berknta,

'Alcu telah melihat si fulan', kemudian mereka mencambukJcu dan

tidak menerima kesaksianlru selamanya." Mereka kemudian

menyampailcan hal itu kepada Rasulullah SAW, maka beliau pun

bersabda, "Cuhtplah pedang sebagai sal<si."' Setelah itu beliau

bersabda, "Seandainya alat tidak ldtawatir ini almn diilcuti oleh orang

mabuk dan pencemburu.') Penjelasan hadits ini telah dipaparkan

dalam bab "Cemburu" pada pembahasan tentang nikah. Sedangkan

penjelasan tentang redaksi, ,;*lhfj gon Altah lebih cemburu

daripada alat) akal. dipaparkan pada pembatrasan tentang tauhid.

Hadits ini menunjulftan, bahwa hukum syariat tidak bertentangan

dengan pendapat yang benar.

41. Ungkapan Sindiran

;ir-. *:t iliit * lnt J?r'ol ,^-?nt *ari;-; o.l *
,l:'y :)t;, .'r:rni 6,b'*:rf, €?ttl1 ..ir J';:, G- :Jw'gt;f
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{6r\f ',y W# ,jti ."rL :Ju \tiit:}i c :Jv .n :Ju r.}-l c/
:M.tW ,io .Gi'o'-tlrf :JG su; ok ;u ,iv .:il",iG

'"O9'^;1 ts

6847. Dari Abu Hurairah RA, batrwa Rasulullah SAW pernah

ditemui oleh seorang Arab badui lalu berkata, "Wahai Rasulullall

sesungguhnya isterilu metahirkan anak yang hitam." Beliau kemudian

bertanya, "Apakah engkau mempunyai unta?" Dia menjawab,'Ya."
Beliau bertanya lagj, "Apa warnanya?" Dia me,njawab, 'IVlef,atl."

Beliau bertanya lryi, *Adakah di antaranya yang coHat?" Dia
menjawab, "Ada." Beliau bertanya lagi, "Mengapa demikian?" Dia
menjawab, 'Menunrtku, itu karena faktor gen keturtnan." Beliau

bersabda, "Kalau begin bisa jadi analonu ini juga lcarena fabor gen

keturttnan."

@:
(Bab ungkapan sindiran). Ar-Raghib berkatq 'Maksudnla,

perkataan yang me,ryrmyai dua arah, $<ni zhahir dan batin, dimana

yang mengucapkmnya merraksudkan yang batin namun

menampakkan maksud yang zhahir. Sekilas pe,rrbahasan te,ntang ini
telatr dikemukakan dalam bab '"[Jngkapan Sindiran tentang Penafian

Anak" pada penrbahasan tentang li'an, ketika menjelaskan hadits Abu

Hurairah mengenai kisatr orang badui yang mengatakan, '€;$:t if)\'ot
t?l6'1L (Seswngguhnya isteriht melahirkan anak yang hitan). Saya

juga menyebutkan natma orang Arab badui itu dan keterangan

perbedaan pendapat me,nge,nai hukum ungkapan sindiran. Selain itu,

Asy-Syaf i berdalil dengan hadits ini ketika menlratakan bahwa

ungkapan sindiran yang menuduh tidak dihukumi sebagai ungkapan

yrang jelas. Lalu Imam Butfiari mengikutinya dengan meriwayafkan

hadits ini di dua tempat. Di akhir riwal,at Ma'mar yang sa)ra
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isyaratkan di sana disebutkan ,'$lL4li e { ,.&,i- rt (Oon beliau

tidak memberi rukhshah kepadanya untuk menafikan). Disebutkan
juga perkataan Az-Ztthi, bahwa mula'anah (saling melaknat) terjadi
bila sang suami berkata, c:r{ku melihat perbuatan keji."

Ibnu Baththal berkata, 'Asy-Syaf i berdalil bahwa ungkapan

sindiran ketika melamar wanita yang sedang dalam masaiddah adalah

diperbolehkan, meskipun ungkapan yang terang-terangan haram

digunakan untuk melarnamya."

kri menunju*&an perbedaan hukumnya. Dia berkata "Al
Qadhi Ismail menjawab, bahwa ungkapan sindirian ketika melamar

wanita yang sedang dalam masa iddah adalah diperbolehkan, karena

menikah hanya bisa dilangsungkan dengan adanya kedua belah pihak.

Bila ungkapan terang-terangan dalam melamar drjawab dengan

menyatakan kepastian atau janji, maka itu dilarang. Apabila ungkapan
sindiran dikemukakan lalu dapat difatrami bahwa wanita termasuk
kebutuhannya, maka tidak perlu dijawab. Sedangkan sindiran tentang
tuduhan zina terjadi dari satu pihak dan tidak memerlukan jawaban,

karena dengan demikian berarti jelas dia adalah penuduh sehingga

stafusnya sama dengan yang menyatakan dengan terus terang."

Pandangan ini tertolak, karena hukuman bisa dihindarkan
dengan syubhat, sedangkan ungkapan sindiran mengandung dua

makna, bahkan tidak adanya tuduhan (dalam ungkapan sindiran)
adalatr cukup jelas, jika tidak, tentunya itu bukan ungkapan sindiran.
Orang yang berpendapat bahwa tidak ada hukuman untuk ungkapan

sindiran menyatakan bahwa ada sanksi disiplin untuk kasus ini, karena
ungkapan sindiran bisa menyakiti sesirma muslim. Para ulama

sependapat untuk melaksanakan sanksi terhadap laki-laki yang

didapati bersama perempuan asing (bukan mahramnya) dalam suatu

rumah dengan pintu tertutup.

Diriwayatkan dari Ibrahim An-Nakha'i, bahwa dia
mengatakan ada sanksi untuk kasus ungkapan sindiran. Abdurrazzaq
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berkata, "Ibnu Jwaij memberitahukan kepada kami, aku berkata

kepada Atha', 'Lalu, bagaimana de,ngan ungkapan sindiran?' Dia
menjawab, 'Tidak ada hukuman padanya'. Atha' dan Amr bin Dinar
mengatakan, bahwa ada sanksi terse,ndiri untuk itu (bukan ha.d)."

Ibnu At-Tin menukil dari Ad-Dawudi, bahwa dia berkata,

"Judul yang dibuat oleh Imam Butfiari tidak terarah. Seandainya dia

menyebutkan, riwayat-riwayat tentang apa )rang terjadi pada jiwa saat

melihat apa yang diingkarinya, tentu itu lebih benar."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, seandainya dia tidak berkomentar

dernikian, tentu itulah yang benar. Ibnu At-Tin berkata, 'ulama
Maliki merincikan dari hadits bab ini, bahwa orang badui itu datang

untuk meminta fatwa dan ungkapan sindiranqra itu tidak sebagai

tuduhan. Kesimpulannya" fuduhan dalam bentuk ungkapan sindiran

bisa ditetapkan terhadap or?nB png diketahuui bahwa dia hendak

menuduh."

Ini menguatkan pendapat yang mqryatakan bahwa tidak ada

hukuman untuk ungkapan sindiran karena tidak dapat dipastikan apa

yang dimaksud.

42.BerapaKali Pemberian Senksi Ta'zii dan Pemberian

Pelajeren?

6848. Dari Abu Burdah RA dia berkata" 'Nabi SAW
bersabdq 'Tidakboleh dicambuk lebih dari squluh cambukan kcanali

di dalam suatu huhtman di antara huhanan Allah'."

' Ta'zi, adalah huhrman yang ditetaplan olch yali Am (penguasa).
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,i-'t *i; il' ,)* 4t ?'k ,/;e U. n), i; i*
."Irr ;j-r- ';r r; e'Ol.f6* *'O';trfV ,i6

6849. Abdurrahman bin Jabir menceritakan kepadaku dari

yang mendengar Nabi SAW, beliau bersabda, "Tidak ada hulatman

yang lebih dari sepuluh pulailan kecuali di dalam hulatman di antara

huhtman Allah."

f*rg-'oi ,k d?i f: ir ;.* ot:lLj, d-G:L
; #";t *ie \y,sta- i ot:J, + *Jp (r u:;.,,sG

:JG, ,)6-UL,A:" * S( i ,tG';ttl- o!"i ,,c
}ra\i;$.(l'6fi,:tL16"0f ,/..e i. fr')t * e*
ep,tj f,.4;i,i:rri *3 *Lht S* ;t

),, c" c )- .r\1yr;i.1' ;-lr- ,y b G

6850. Yahya bin Sulaiman menceritakan kepada kami, Ibnu

Wahab menceritakan kepadaku, Amr mengabarkan kepadaku bahwa

Bukair menceritakan ke,padanya, dia berkata: Ketika aku sedang

duduk di tempat Sulaiman bin Yasar, tiba-tiba Abdurrahman bin Jabir

datang, lalu Sulaiman bin Yasar bercerita, kemudian Sulaiman bin
Yasar menghampiri kami, lalu dia berkata: Abdunahman bin Jabir

menceritakan kepadaku, ayahnya menceritakan kepadanya, bahwa dia
mendengar Abu Burdah Al Anshari berkata, rtr{kr mendengar Nabi
SAW bersabda, 'Janganlah kalian mencambuk lebih dari sepuluh

cambulcan kecuali dalam hulatman di antara hulatman Allah'."

i;2-' :JG
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,4 ,JG ,*?nr *zr r;; (:'oi* l rrlt; qW ;.t ,f
,ni*rlJ JG.)altf *:r;a\, p i,i ,s";;

*\t .U ]nt Jr*,iut'4nt; ]or Jy:6-'dy:,;;t
f ;frjtti r,j ili ;;L;:) ;:r,# 4 jy,,&"€:,, *,
?:r ! ,Jr-.jry' ,:r?, i ,,1:;_ ; i';_ €;kt) )ult *
tc tc4t, lc.'t,1, 2 cl). ., ^Y: ::f: r:f:
U. J.>)t -t* c)tr: $?jt ,f ,f lS * U ,*-) !-=r.& &JU

ir,b, * ,i, f ,;;:;',rj ,r,ti,7 *yW ;r; lg
.:3',
lr

6851. Dari Ibnu Syrhab, Abu Salaur me,nceritakan kepada
kami, bahwa Abu Hurairah RA berkat4 'S.asulullah SAW melarang
puasa wishal, lalu beberapa orang dari kalangan kaum muslimin
berkata kepadaqra, 'Tapi engkau melakukan puasa wishal, wahai
Rasululalr'. Rasulullatr SAW bersabda, 'Siapa di antara kalian yang
seperti dirifu. Sesungguhnya ketika ahr berada di malam hari,
Tuhanlru memberiht makan dan memberilu minum'. Namun karena
mereka tidak mau berhenti dari melakukan puira wishal, maka beliau
meiakukan wishal bersama mereka sehari kemudian sehari. Kemudian
ketika mereka melihat hilal, beliau bersabda, 'seandainya telat
datang, malra aht tambahkan pada kalian'. Tampakny4 beliau
rnengingkari mereka ketika mereka enggan [berhenti dari wishal]."

Hadits ini diriwayatkan juga oleh Syu'aib, Yatrya bin Sa'id
dan Yunus dari Az-Zuhri.

Abdunatman bin Khalid berkata: Dari Ibnu Syrhab, dari Sa'id,
dari Abu Hurairatr" dari Nabi SAW.
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) . .c , .
alll r)r-l f;s 6,';;:'*'*

t1t;b bl,lt ti1 -rL'; ;r" ht

'*L' J\!t't'i

6. o '2.6* rg5

6852. Dari Abdullah bin lJmar, bahwa rnereka pemah dipukul
--pada rnasa Rasulullatr SAW- apabila rnereka membeli makanan
dalam sukatan (yang belum diketahui takarannya atau timbangawrya)
karena menjualnya di tempat mereka, hingga mereka membawanya ke
tempat tinggal mereka.

*) ,lL rt, 'u yt Jir'#t ( ,Us 
'ir" 

ilr ub, u.G *
\ . -4,: \, ,.rt e ,,,,ot ,. 01. 4t c. o

!.e ! pc;'u:r1fr. ,;; f\;i iA ,f *.
6853. Dari Aisyah RA, dia berkata, "Rasululah SAW tidak

pernah membalas untuk dirinya dalam sesuatu pun yang dialaminya,
kecuali bila laranganJarangan Allah dilanggar maka beliau pun
membalas karena Allah."

Keterangan Hadits:

(Bab berapa kali pemberian sanksi ta'zir dan pemberian
pelajaran?) kata ta'zir adalah bentuk mashdar (invinitif) dari kata
azzara. Kata ini dibentuk dari akar kata al azr yang berarti mencegatt

dan melarang. I-alu digunakan untuk mengungkapkan tentang
pencegahan dari seseorang, seperti mencegah para musuhnya darinya
dan mencegah rnereka dari memberikan madharat terhadapnya.

Contohnya firman Allah dalam surah Al Maa'idah ayat 12, 'FX'ii
o to tbdzz r ) t

ga}jStPJ FJ (Serta beriman kepada rasul-rasul-Ku dan kamu

bantu merekn). Contohnya lainnya, azzarahu al qaadhii (hakim me-
ta'zir-nya). Maksudnya, mendisiplinkannya (menghukumnya) agar

o , 1. ' o t o I
J49 , )e- d ot ,.b-.t

!.) J'J '

,;f4'oi tirT
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tidak kembali melakukan keburukan. Ta'zir bisa dengan perkataan

dan bisa juga dengan perbuatan, sesuai dengan kondisi yang layak

bagrnya. Yang dimaksud dengan al adab pada redaksi judul bab ini

adalah tindakan disiplin. Kata ini dikaitkan dengan ta'zir karean ta'zir
muncul lantaran perbuatan maksiat, sedangkan tindakan disiplin

(pemberian pelajaran) lebih umum dari itu. Contohnya mendisiplinkan

anak, atau guru mendisiplinkan muridnya.

Imam Bukhari mengemukakan judul ini dalam bentuk

pertanyaan mengisyaratkan bahwa ada perbedaan pendapat

sebagaimana yang akan saya sebutkan. Pada bab ini dia menyebutkan

empat hadits, yaitu:

Pertama,iS;.ej f (Dari Abu Burdafr). Disebutkan dalam

riwayat Ali bin Isma'il bin Hammad dari Amr bin Ali, gurunya Imam

Btrkhari dalam hadits ini, de,ngan sanad-nyahingga Abdunatrman bin

fabir, dia berkata: 1r;e-.!1i 
'r>r,Pt e"JJ (Seorang laki-laki dari

golongan Anshar menceritakan kepadalat). Abu Hafsh, yaluri Amr bin

Ali tersebut, berkata, "Dia adalah Abu tsurdah bin Dinar."

Diriwayatkan oleh Abu Nu'aim. Dalam riwayat Amr bin Al Harits

disebutkan, br&-.,li isi. "c:'*'afi ,:i:r, i$bt ,/9'i. ,rljt'{; e:b
(Abdurrahman bin Jabir menceritakan kepadaht, bahwa ayahnya

menceritalran kepadanya, bahwa dia mendengar Abu Burdah Al
Anshari).

Disebutkan pada jalur kedua dari riwayat Fudhail bin

Sulaiman, dari Muslim bin Abi Maryam, l;"b * U f'jt & e'b
t:"trqie i[r k $r'V (Abdurrahman bin Jabir menceritakan

lrepad.aht dari yang mendengar Nabi SAW). Dia menyebutrya Hafsh

bin Maisarah, dan dia lebrh tsiqah daripada Fudhail bin Sulaiman, dia

mengatakan, *l* lrU i.*'} * t'{-},1 i P ,y (Dari

Muslim bin Abi Maryam, dari Abdunahman bin Jabir, dari ayahnya).

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Ismaili.
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Saya (Ibnu Hajad katakan, Yahya bin Ayyub
meriwayatkannya dari Muslim bin Abi Maryam seperti riwayat
Fudhail yang diriwayatkan oleh Abu Nu'aim dalam kitab Al
Mustakhraj. Al Ismaili berkata, "Ishaq bin Rahawaih

meriwayatkannya dari Abdurrazzaq, da-'i Ibnu Juraij, dari Muslim bin
Abi Maryam, dari Abdurrahman bin Jabir, dari seorang laki-laki
Anshar."

Ini tidak menetapkan salah satu dari kedua penafsiran tersebut,

karena Jabir dan Abu Burdah sama-sama orang Anshar. Al Ismaili
berkata, "Riwayat Al-Laits dai, Yazid, tidak memasukkan nama

seseorang di antara Aburrahman dan Abu Burdah, dan ini disamai

oleh Sa'id bin Ayyrb dari Yazid, kemudian dia mengemukakannya

dari riwayatnya seperti itu juga. Inti perbedaannya, apakah itu dari

seorang sahabat yang tidak disebutkan namanya atau yang disebutkan

narnanya? Yang benar adalah yang kedua, dan juga dia adalah Abu
Burdah bin Dinar. Lalu, apakah di antara Abdunahman dan Abu
Burdatr adalah perantara, yaitu Jabir, atau tidak ada? Yang benar

adalah tidak ada.

Ad-Daraquthni menyebutkan perbedaannya dalam kitab Al
Ilal, kemudian dia berkata, "Perkataan yang benar adalah perkataan

Al-Laits dan yang mengikutinya."

Namun ini ditentang oleh semua riwayat yang menguatkan,

maka dia pun berkata, '?erkataan yang benax adalah perkataan Amr
bin Al Harits, dan itu sudah diriwayatkan juga oleh Usamah binZaid;'

Saya (Ibnu Hajar) katakan, perbedaan ini tidak
riwayat dari kedua syaikh tentang ke-shahih-an hadits

menceman

bagaimanapun hadits ini tetap berotasi pada periwayatyangtsiqah.

Kemungkinan juga Abdunahman mempunyai riwayat seperti

Bukair bin Al Asyajj mengenai pemberitaan Abdunahman bin Jabir

kepada Sulaiman di hadapan Bukair, dan Sulaiman kepada Bukair dari

Abdurrahman. Atau Abdunahman mendengar Abu Burdah ketika dia
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menceritakannya dari ayahnya, lalu dia mengeceknya langsung

kepada ayahnya, sehingga kadang dia menceritakan itu kepadanya

dengan menyebutkan perantara (yakni ayahnya) dan kadang tanpa

menyebutkan perantara.

Al Ashili menyatakan, bahwa hadits ini mudhtharib,

sedangkan riwayat yarry mudhtharib tidak dapat dijadikan sebagai

dalil. Pandangan ini ditanggapi, bahwa Abdurrahman adalah

periwayat tsiqah, dan dia me,lryatakan telah mendengarnyq sedangkan

status ketidakjelasan identitas sahabat tidak berpengaruh. Kedua

Syail(h telafu sependapat men-shahih-l*annya dan keduanya menjadi

patokan dalam hal tersebut. sala me,lre,mukan hadits penguatnya

dengan sanad yang kuat tryi mursalyaqdiriwayatkan oleh Al Harits

bin Abi Usamatr dari riwayat Abdullah bin Abi Bakar bin Al Harits

bin Hisyam secara marfit','l;*-+ il y,;t9*Oti'lithi-l)i J1-'1.

(TidaHah halal untuk dicamluk di atas sepuluh cambukan keatali

dalam suatu ha\. Adaiuga hadits lain yang menguatkannya dari Abu

Hurairah yang diriwaptkan oleh Ibnu Majatr png akan disinggung

nanti.

ljhi 't (Tidak boleh dicamh*) dengan harakat dhammah dr

awalnya dalam bentuk nafi. sebagim periwayat menyebutkannya

dengan jum, dan ini diluatkan oleh riwayat setelatrnya )'ang

menggunakan bentuk larangan, r].:r--ff f (Janganlah kalian

mencambt*).

lrt"t 6iF'rttj (Lebih dari sepiuh cambulcan). Dalam riwayat

Yatrya bin Ayyub dan Hafsh bin Maisarah disebutkan dengan redaksi,

?$h P'0,i, (Lebih dari sepuluh canbukan)- Sementara dalam

riwayat Ali bin Ismail bin Harrmad disebutkao, ?{* * Oti'{b 1

(Tidak ada huhtman yang melebihi squhrt pufulan).

!, ,i:t:b'r, ,pll(Kectnti dalam st&ht huhnnan di antara
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hukuman Allah). Zhahirnya menunjukkan bahwa yang dimaksud

dengan had di sini adalah cambukan atau pemukulan yang jumlahnya

telah ditetapkan oleh pembuat s.variat atau sebagai hukuman khusus.

Yang disepakati dalam hal ini adalah had Stul<uman) zina, mencuri,

meminum minuman yang memabukkan, memerangi, menuduh

berzina, membunuh, qishash karena menghilangkan nyawa atau

anggota tubuh, dan membunuh dalam kasus rnurtad. Dua yang

terakhir diperselisihkan tentang penamaannya sebagai had. Kemudiarr

ada.juga perbedaan pendapat mengenai banyak hal dimana pelakunya

berhak dihukum, apakah hukuman itu disebut had atau bukan, seperti

mengingkari pinjaman, liwath (homosexual), menyetubuhi binatang,

lesbian (hubungan sex sesama wanita), memakan darah dan bangkai

dalam kondisi bisa memilih yang lainnya, memakan daging babi, sihir,

menuduh minum khamer, meninggalkan shalat karena malas, berbuka

di siang bulan Ramadhan, dan menuduh berzina dengan sindiran.

Sebagian ulama berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan

had dalalrr hadits bab ini adalah hak Allah. Ibnu Daqiq Al Id berkata,

"Telah sampai berita kepadaku, bahwa sebagian ulama masa kini
menyatakan makna ini, bahwa pengkhususan had dengan ketentuan-

ketentuan yang sudah ada adalah istilah dari para ahli fikih, dan

pendefinisian syariat pada mulanya menyatakan bahwa had adalah

sebutan untuk setiap kemaksiatan, baik besar rnaupun kecil."
' Ibnu Daqiq A1 Id menanggapi, batrwa itu keluar dari zhahirnya

dan perlu nukilan untuk memastikannya, tapi memang tidak ada

nukilannya. Dia berkata, "Pandangan itu ditanggapi, bahwa bila kita

membolehkan menambah lebih dari sepuluh dalam setiap hak Allah,

maka tidak ada yang tersisa bagr kita untuk mengkhususkan

pencegahan. Karena selain yang diharamkan dan tidak boleh ditarnbah

adalah bukan hal yang haram. Ta'zir tidak disyariatkan untuk hal yang

tidak haram, sehingga penambahan sanksi secara khusus menjadi

tidak ada artinya."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, ulama masa kini yang
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dimaksudnya saya kira adalah lbnu Taimiyah, karena ungkapannya itu
ditirukan oleh sahabatrrya, yaitu Ibnul Qayyrm, dia berkata, "Jawaban

yang benar adalah, yang dimaksud dengan hudud di sini adalah hak-

hak yang merupakan perintah-perintatr Allah dan larangan-larangan-

Nya. Ituhh yang dimaksud dengan firman-Nya dalam surah Al

Baqaralr ayat229, or;fi, i",{tiiilr li3i W'6; (Barangsiapa

yang melanggar hulatm-hutatm Allah merelm itulah orang-orang yang

zhalim). Dalam suratr Ath-Thalaaq ayat I disebutkan, )$'s:53L tiA- u::
'r*'fb'116 (Dan barangsiapa yang melanggar hutam-hulatm Allah,

malca sesungguhnya dia telah berbuat zhalim terhadap dirinya

sendiri). Selain itu, Allah berfirman dalam suratr Al Baqarah ayat t87,
ST.f li .ilr 3i3i |$ (ttA"n hrangan Allah, maka janganlah kamu

mendelratinya). Allah juga berfirman dalam suratr An-Nisaa' ayal 14,

$ui t V$at\J-r'r-iii:t'i;,ti ht f-'g,r3 (Dan barangsiapa yang

mendurhakni Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-

lretentuan-Nya, niscaya Allah memasuklmnnya ke dalam api neraka)."

Dia berkata" *Oleh karena itu, tidak boleh ada tanrbahan

melebihi sepuluh kali untuk hukuman yang tidak terkait dengan

perbuatan maksiat, seperti hukuman seorang ayah bagi analatya yang

masihkecil."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, bisa juga dengan membedakan

tingkatan-tingkatan kemaksiatan. Untuk hal-hal yang telah ditetapkan

kadarnya maka tidak ditarnbahi, dan itulah yang dikecualikan dari

hukum asalnya. Sedangkan untuk hal-hal yang tidak ada ketentuan

kadarnya, jika pelanggaran itu besar maka boleh ditarnbatr dan disebut

had seperti yang disebutkan dalam ayat-ayat tadi. Tapi jika itu adalatr

pelanggaran kecil, maka itulah yang dimaksud dengan larangan

menarnbah lebih dari sepuluh kali. Inilah yang mendorong Syaikh

Taqiyyuddin untuk me,nrbantatr ulama masa kini tersebut jika memang

itu maksudnya.



Ibnu Majah meriwayatkan dari hadits Abu Flurairah tentang

ta'zir dengan redaksi, y(#i {F A:5; r\)|,;i 1 {Jcnganlah kalian

memberikan hulatman ta'zir melebihi sepuluh cambukan). Para ulama

salaf berbeda pendapat mengenai apayangditunjukkan oleh hadits ini.
Ai-Laits, Ahmad dalam riwayat yang masyhur darinya, Ishaq dan

sebagian ulama madzhab Syaf i memahami secara zhahirnya. Imam
Malik, Asy-Syaf i dan dua sahabat Abu Hanifah berkata, "Boleh
menambah lebih dari sepuluh." Kemudian mereka berbeda pendapat,

yang mana Asy-Syaf i berkata, "(Tambatran itu) tidak melebihi kadar

hukuman yang paling sedikit."

Apakah ada perbedaan antara hukuman bagi orang merdeka

dan hamba sahaya? Mengenai ini ada dua pendapat. Menurut suatu

pendapat, setiap ta'zir disimpulkan dari jenis hadnya dan tidak
melampauinya. Ini adalah inti pendapat Al Auza'i yang mengatakan,

"Tidak mencapai kadar had," tanpa menjelaskan. Yang lainnya
mengatakan, bahwa itu terseratr kepada pandangan imam. Demikian
pendapat yang dipilih oleh Abu Tsatr.

Diriwayatkan dari {Jmar, bahwa dia pernah mengirim surat

kepada Abu Musa, "Janganlah engkau mencambuk dalam sanksi

ta'zir rnelebihi dua puluh." Diriwayatkan dari Utsman tidak boteh
melebihi tiga puluh, dan diriwayatkan dari lJmar, bahwa cambukan

bisa mencapai seratus. Demikian juga riwayat dari Ibnu Mas'ud serta

dari Malik, Abu Tsaur dan Atha', "Tidak boleh melakukan ta'zir
kecuali kepada orang yang berulang kali melanggar. Orang yang

melakukan satu kemaksiatan yang tidak ada ketetapan hukumnya

maka tidak boleh dilahrkan ta'zir kepadanya." Diriwayatkan dari Abu
Hanifah, bahwa tidak sampai empat puluh. Dari Ibnu Abi Laila dan

Abu Yusuf disebutkan, bahwa tidak lebih dari sembilan puluh lima
pukulan. Dalam salah satu riwayat dari Malik dan Abu Yusuf
disebutkan bahwa tidak mencapai delapan puluh.

Selanjutnya mereka menjawab haditsnya dengan berbagai
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jawaban, di antaranya adalah sebagaimana ya,,g telah dikemukakan
tadi, di antaranya adarah membatasinya hanya pada bentuk
"cambukan", sedangkan pemukuran dengan tongkat misalnya, atau
dengan tangan, boleh ditambah, tapi tidak boleh melebihi kadar
hukuman yang terendatl. hi adalah pandangan Al Isthakhri dari
kalangan ulama syaf i. Tampaknya, dia tidak mencermati riwayat
yang menggunakan redaksi, 'q'rdt (pukulan).

Jawaban lainnya, hadits ini telatr dihapus hukumnya, ymg
mana penghapusannya ditunjukkan oleh ljma' para sahabat. Namun
pandangan ini dibantatr, bahwa yang mengatakan itu adalah sebagian
tabiin, yaitu pendapat Al-Laits bin sa'ad, salah seorang ahli fikih.

Jawaban lainnya, hadits ini bertentangan dengan yang lebih
kuat darinya, yaitu Ijma' yang menyatakan bahwa ta'zir bukanlatr
hudud, sedangkan hadits bab ini mengindikasikan pembatasan sepuluh
kali atau kurang, sehingga menyerupai had. Berdasarkan Ijma' jug4
ta'zir diseralrkan kepada pandangan imam menge,nai berat atau ringan
sanksi, bukan dari segi jumlahnya. Karena ta'zir disyariatkan untuk
menrbuat jera, sedangkan di antara manusia ada yang cukup jera
hanya dengan perkataan, tapi adajuga yang tidakjera kecuali dengan
pukulan yang keras. oleh karena itu, ta'zlr masing-masing orang bisa
befteda

Pandangan ini ditanggapi, bahwa tidak boleh ada penarnbahan
maupun pengurangan dalam had. Dengan demikian keduanp
berbeda karena peringanan dan pemberatan adatah relatif, namun
tetap menjaga jumlatr tersebut. selain itq tingkat kejeraan manusia
sangat beragarn, karena di antara manusia ada yaagtidak jera dengan
ftad. Namun demikian tidak boleh menggabungkan had dengan ta,zir.
Seandainya dilihat pada setiap orang, tentu akan dikatakan perlunla
tambatran had atau menggabungkan had dengan ta'zir. Al eurthubi
menukil, bahwa jumhur mengatakan apa )xang ditunjukkan oleh hadits
bab, sementara An-Nawawi mengatakan sebaliknya. Itulat yang yang
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bisa dijadikan sebagai pegangan" karena tidak diketahui seorang

sahabat pun yang mengatakan demikian.

Sementara itu Ad-Dawudi berkata, "Hadits ini belum sampai

kepada Malik, karena itu dia memandang bahwa sanksi yang

diterapkan sesuai dengan kadar pelanggaran (kesalahan). kti
mengindikasikan bahwa seandainya hadits ini telah sampai

kepadanya, tentu dia tidak akan berpaling darinya. Oleh sebab itu,

bagi setiap orang yanlg telah mengetahui hadits ini harus

menj adikannya sebagai pegangan."

Kedua, hadits yang melarang puasa wishal. Yang dimaksud di

sini adalah ,1; $dti #r,Pti (Maka beliau melalatkan puasa

wishal bersama mereka, seperti yang mengingkari merelm). Ibnu

Baththal mengatakan dari Al Muhallab, "Ini menunjukftan, batrwa

ta'zir diserahkan kepada pandangan imam berdasarkan sabda beliau,

c:iJ'jllht tafi (Seandainya bulan ini terus berlanjut, tentu alat aknn

menambahkan). Selain itu, ini menunjukkan bahwa imam boleh

menarnbatr ta' zir sesuai pandangannya."

Tapi ini tidak bertentangan dengan hadits yang telatr

disebutkan, karena hadits itu menyinggung tentang jumlah pukulan

atau cambukan, sehingga terkait dengan sesuatu yang dapat dirasakan.

Sementara hadits ini terkait dengan sesuatu yang ditinggalkan, yaitu

menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, dan rasa sakit

dalam hal ini terkait dengan rasa lapar dan haus. Dampaknya terhadap

orang tenfu akan sangat beragam. Secara tekstual, orang-orang yang

melakukan puasa wishal mempunyai kemampuan melakukannya,

sehingga beiiau mengisyaratkan bahwa seandainya bulan tersebut

terus berlanjut hingga mencapai ketidakrnampuan mereka, tenfu beliau

akan menambahkarulya, dan tentunya hal itu akan berpengaruh

terhadap ketidakmampuan mereka. Dari sini dapat disimpulkan,

bahwa yang dimaksud dengan ta'zir adalah sesuatu yang membuat

jera. Dari jumiah yang sepuluh itu bisa dibedakan dengan sifat
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cambukan atau pukulan, yaitu dari segi keras dan ringannya. Dari sini
juga dapat disimpulkan bahwa ta'zir boleh dilakukan dengan cara

menyakiti dan hal-hal maknawi lainnya.

tJ.g U. ,*'jt'J:? ,)13:t ,'*7!)t ,f ,-r:i:: )4- i G\;":t.# i;.5
6z t?. . - t trpJr i #U,qW i.\,f -iLJ,U.(Hadits ini diriwaytakan juga

a.2,

oleh Syu'aib, Yahya bin Sa'id dan Yunus dari Az-Zuhri. Abdurrahman

bin Khalid bin Musafir berkata: Dari lbnu Syihab, dari Sa'id: Dari
Sa'id bin Al Musayyab), Maksudnya, mereka menguatkan Uqail
dalam perkataannya dari Abu Salamah, sementara Abdunahman bin
Khalid menyelisihi mereka, karena dia berkata, "Sa'id bin Al
Musayyab.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, riwayat Syu'aib diriwayatkan
secara maushul oleh Imam Bukhari pada pembahasan tentang puasa.

Riwayat Yahya bin Sa'id A1 Anshari diriwayatkan secara maushul

oleh Adz-Dzuhli dalam kitab Az-Zuhrb5tq1. Riwayat Yunus bin Yazid
diriwayatkan secara maushul oleh Muslim dari jalur Ibnu Wahb,

darinya. Sedangkan riwayat Abdurrahman bin Khalid akan disinggung
pada pembahasan tentang hukum. Al Ismaili menyebutkan, bahwa

Abu Shalih meriwayatkannya dari Al-Laits, dari Abdurrahman
tersebut, sehingga dia memadukan Sa'id dan Abu Salamah di
dalamnya. Dia berkata, "Demikian Abdurrahman bin Namir
meriwayatkannya dai Az-Zuhri dengan sanad-nya hingga sampai

kepadanya seperti itu." Penjelasan hadits ini telah dipaparkan pada

pembahasan tentang puasa.

Ketiga, e *t J'i,1 W ,b-t:i:Ht:is # ,'-re i.lt*'*
&t3i G iryLi ,6tg rlt;b t jp,r rit -'rn:{p i,' (Dari Abduttah bin

Umar, bahwa mereka dipukul -pada masa Rasulullah SAW-
apabila mereka membeli makanan dalam sukntan fyang belum

diketahui talrarannya qtau timbangannyal karena menjualnya di
tempat mereka). Dalam riwayat Ahmad Al Jufani dari Al Farabri
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disebutkan, ft rjr-i # ,* y"!, * i.* (Satim bin Abdittah bin

Umar, bahwa mereka ...) sanad-nya mursal, karena sedangkan yang

benar adalah, !, * e f., ff (Dari Salim, dari Abdutlaft). Dengan

demikian te{adi kesalahan tulis dari;,j menjadi O-jl.Dalam riwayat

Muslim dari Abu Bakar bin Abi Syaibah dari Abdul A'la dengan

sanad ini disbutkan, * $ ;r-.y'* f, ft (Dari Salim, dari lbnu

Umar). Sebelumnya, telah dikemukakan pada pembahasan tentang

jual-beli dari jalur Yunus, dair Az-Zuhn, ,]-7L 
.u. lt *'i.AL' g?i

Sw-l lSattm bin Abdiltah bin [Jmar mengabarkan kepadalat, dia

berkata) lalu disebutkan redaksi serupa. Penjelasan hadits ini telatr

dipaparkan pada pembahasan tentang j ual-beli.

Dari sini d.apat disimpulkan bahwa seseorang boleh

mendisiplinkan orang yang menyelisihi perintah syari'i, yaitu yang

melakuan akad-akad yang rusak, sehingga dikenai sanksi berupa

pemukulan. Jogq menujukkan disyariatkannya pelaksanaan hukuman

di pasar. Yang dimaksud dengan pemukulan tersebut adalah terhadap

orang yang menyelisihi perintah syar'i setelah dia mengetahuinya.

Keempat, 'nil:t tj (Tidak pernah membalas). Ini adalah

penggalan dari sebuah hadits yang permulaannya, ,kht J:i:) ;r G

pilihan antara dua hal kecaali beliau memilih yang paling ringan di
antara keduanya). Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim secara

lengkap dari riwayat Yunus. Penjelasannya telatr dipaparkan dalam

bab "Sifat Nabi S.{W" dari jalur Malik dali A,z-Zthi. Selain itu, telah

dikemukakan juga di awal pembahasan tentang hudud dari jalur Uqail
dari Ibnu Syihab.
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43. Orang Yang Menampakkan Perbuatan Keji, Merusak Citra
Orang Lain, dan Menuduh tanpa Bukti

,:r: '* ;:p'# !:.r r:i, 6*2>t^St LW ,Js l* u .W *
'tfs'&4i,iti 

. d#1 o\W Ui :G\) Jt-',W.'65
ktk ,*. oic uj...*tkrt* t:-ie 'oy:lqfrt *

.i:fJ. +{.*r*iv ,j';'"q.b!}t U;i ';; -i;, fk-
6854. Dari Sahal bin Sa'ad, dia berkata, "Aku menyaksikan

dua orang yang saling melaknat, saat itu aku berusia lima belas tahun.

Keduanya kemudian dipisahkan, lalu suarninya berkata, 'Aku berdusta
kepadanya jika aku tetap mempertahankannya'."

Dia (Sufyan) berkata, "Lalu aku hafal itu dari Az-Ztthi,,Jika
dia melahirkannya demikian dan demikian, berarti ... dan jika dia
melahirlcannya demikian dan demikian 

-seakan-akan 
unta cebol-

berarti ..-'. Dan aku mendengar Az-Z:uhi berkata, 'Ternyata dia
melahirkan anak (dengan kriteria) yang tidak disukai'."

ci 1' i?i6 ,r*>r,-:r 'l& ;.t ?i ,iG # /, n.,,ult f
t-Ltr* i,*, *?" & itJ';:, j" C oy:ni*

.'.ALiif ,t',rJr. i\ :Jti ta? y *if ;t
6855. Dari Al Qasim bin Muhammad, dia berkata: Ibnu Abbas

menyebutkan tentang dua orang yang saling melaknat. Lalu Abdullah
bin Syaddad berkata, "Apakah dia wanita yang Rasulullah SAW
mengatakan, 'Seandainya alru dibolehkan merajam wanita tanpa
buhi'?" Ibnu Abbas menjawab, "Bukan, itu adalah wanita yang suka

menampakkan."



,:)L\t * dt+,r>6t;i,tQ:;?nt **, q* /.t f{:;f) c

;,p,'"pr;*r,J:rir;'o?'4i e'rr* i €Gj*' '{.&:)..-.. c, a!, 1.,"i,-,,1 ., . t c , ,, 'r.'-1 ,?, .

'lL.t"t-at'41.1 t1 :pG )ui ,>,",, ,bi e'L3'fi fU- y';
lJ) rsru i?G ,*', *a?rt J* Ct JL *'Ji d:Aa

,t-,t l:th, *tC, i" C',f ,*r#t Gt* fi,tr,
'dg ilyr i; ,) :Jui te;^ L:J-:) -#. e *i'*:r!

.i-ilt ly-,)i ,r #
6856. Dari Ibnu Abbas RA, dia berkata: Dua orang yang saling

melaknat disebutkan di hadapan Nabi SAW, kemudian Ashim bin Adi
mengatakan suatu perkatazm mengenai itu lalu dia kembali. Setelah itu
seorang laki-laki dari kaumnya menemuinya untuk mengeluhkan

kepadanya, bahwa dia mendapati seorang laki-laki bersama isterinya.

Ashim kemudian berkatq crr{ku tidak pemah mendapat ujian ini
kecuali hanya perkataanku." Maka orang ifu pun pergi menernui Nabi
SAW, lalu dia mengabarkan tentang laki-laki yang didapatinya

bersama isterinya. Laki-laki itu berkulit kuning, sedikit daging (kurus)

dan berambut lurus. Sedangkan iaki-laki yang diklaimnya didapati

bersama isterinya adalah laki-laki berkulit hitam pekat, banyak dagrng

(gemuk). Maka Nabi SAW berkata, "Ya Allah, buktikanlah." Wanita
itu kemudian melahirkan anak yang menyerupai iaki-laki yan1

disebutkan oleh suaminya bahwa dia mendapatinya bersama isterinya"
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Lalu Nabi SAW melaksanakan li'an di antara keduanya. Lalu seorang

laki-laki di dalam majlis berkata kepada Ibnu Abbas, 'Diakah wanita

yang Nabi SAW sabdakarU 'Seandainya aku dibolehkan meraiam

seseorang tanpa bulAi, tentu aht merajam wanita ini'?" Ibnu Abbas

menjawab, "Bukan, itu adalatr wanita yang m€nampakkan keburukan

di dalam Islam."

@:
(Bab orang yang menampakkan perbuatan keii secara terang-

terangan" merusak citra orang lain, dan menuduh tanpa buhi).
Maksudnya, zp? hukumnya? Yang dimaksud dengan menampakkan

perbuatan keji adalah melakukan hal biasa yang menunjukl<an

padanya tanpa dibuktikan atau pun melalui pengakuan. Pada bab ini
Imam Bulfiari me,nyebutkan dua hadits, yaitu:

Pertama, hadits Sahal bin Sa'ad mengenai kisah dua orang

yang saling melaknat yang dikeurukakan secara ringkas, dan di bagran

al:lrirnya disebutkan pemyataan Suffan yang mengatakan, 'H'*4,

7€-b!! @ht hafal dari Az-Zuhri).Per$elasannya telah dipaparkan pada

pembahasan tentang li' an.

.. '4 rl-i g-; c:s* b{s ,... '4 r,tS g. e'*8 ol (Jikn dia

melahirlrannya demikian dan demikian, berarti dia ... dan iika dia

melahirkannya demikian dan demikian berarti dia ...). Demikian

redaksi yang dicantumkan dalam bentuk kiasan di kedua tempatnya

(tanpa melengkapi redaksinya). Pada pembatrasan tentang li'an telah

dikemukakan hadits dari jalur Ibnu Juraij, dari Ibnu Syihab dengan

redaksi, ,W Qk3'c.it*:ri rt r;rrf y6"r;i;ts fpi'fri yrcrie bt

# u.iii') vis o:* Ji ttlrl* ,Fl $'iut t?i y:c,iEbf: (Jika dia

melahirkan anak yang berhtlit merah lagi pendek seperti unta cebol,

maka aht tidak melihatnya kecuali dia [si wanital benar dan dia

[suaminyal telah berdusta kepadanya. Tapi bila dia melahirlmn anak
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berlailit hitam dan berbetis gemuk, maka alat tidak melihatnya kecaali
dia [suaminyal telah berkata benar mengenainya dan dia [si wanitaJ
t el ah b er dus t a t erha d apny a).

Berdasarkan hal ini, maka perkiraan kalimat yang diringkas
adalah, yang pertama "bohong" (berarti dia bohong) dan yang kedua

"benar" (berarti dia benar). Dari situ diketahui, bahwa kata gantinya

kembali kepada suami, seakan-akan beliau berkata, "Jika si wanita
melahirkan anak berkulit meratr, berarti suaminya telah berdusta

mengenai apa yang dituduhkan kepadanya, tapi jika dia melahirkan
anak yang berkulit hitam, berarti suaminya benatr."

Kedua, hadits Ibnu Abbas tentang li'an juga yang

diriwayatkan dari dua jalur secara ringkas kemudian secara lengkap,

keduanya diriwayatkan dari jalur Al Qasim bin Muhammad darinya.

Dalam sebagian jalur peri,*rayatannya tidak menyebutkan Al Qasim
bin Muhammad di dalam sanad-nya, dan itu salatr. Penjelasan hadits
ini juga telah dipaparkan pada pembahasan tentang li'an.

- ,. oio*.rt ga (Tanpa buld). Disebutkan dalam riwayat Al

Kasymihani dengan redaksi, p sebagai ganti C-. Dalam jalur lainnya

disebutkan, gLir}iit 
-$S 

(Disebutkan dua orang yang saling

melalorut). Sedangkan dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan

dengan redaksi, ,f>$t fi qOA menyebutkan li'an).

,-.J)rdr ol yV i.t h SW ltatu seorang taki-taki di datam

majlis berlcata kepada Ibnu Abbas). Dia adalah Abdullah bin Syaddad

bin Al IIad sebagaimana yang dinyatakan dalam riwayat sebelumnya.

,pt l>t-i"li ,p # U,& ilp'eJts. (rtu adatah wanita yang

menampalrkan keburukan di dalam Islam). Dalam riwayat Urwatr dari
Ibnu Abbas dengan sanad yang shahih yang diriwayatkan oleh Ibnu

Majah disebutkan, '*:1, q4 *'tfui ,;i.J'i 
"rL+'j 

# f"rl;;t t,-"6* i;
4 JFr,-i- Ui W3 t4*;f e (seandainya aku dibolehkan merajam
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tanpa buldi, tentu aht telah merajam fulanah, karena telah tampak

lceraguan dalam perkataannya, sikapnya dan orang yang masuk lre
tempatnya). Saya belrnn menemukan n.rma wanita tersebut.

Tarnpakny4 para periwayat sengaja tidak menyebutkan n,rmanya

unttrk me,nutupi celanya.

Al Muhallab berkata, "Hadits ini menunjukkan batrwa

hukuman tidak diwajibkan atas seorang pun tanpa bukti atau

pengakuan walaupun dia tertudutr telah melakukan perbuatan keji."

An-Nawawi berkat4 "Makna menampakkan keburukan

adalah, dia dikenal dengan perbuatan buruk tapi tidak ada bukti yang

dapat memastikannya dan dia pun tidak mengaku. Oleh karena itu, ini
menunjukkan bahwa hukuman tidak wajib dilaksanakan hanya

berdasarkan berita yang merebak."

Al Hakim meriwayatkan dari jalur Ibnu Abbas, dari Umar,
bahwa dia mengatakan kepada seorang laki-laki yang mendudukkan

budak perempuannya 
-yang 

dituduhnya telah berbuat keji- di atas

api sehingga kemaluannya terbakar, "Apakah engkau melihatnya
melalrukan itu?" Dia menjawab, "Tidak." Umar bertanya lagr,

"Apakatr dia mengaku?" Dia menjawab, "Tidak." Maka Umar pun

memukulrrya lalu berkata, "seandainya aku tidak mendengar

Rasulullatr SAW bersabda, 'Tidak ada tebusan untuk hamba sahaya

dari majilcannya', tenfu aku menuntutmu."

Al Hakim mengatakan bahwa sanad-nya shahih. Adz-
Dzhahabi menanggapi, bahwa di dalam sanad-nya terdapat Amr bin
Isa, gurunya Al-Laits yang haditsnya dianggap munkar. Dia menduga

bahwa yang lainnya juga akan mempunyai pandangan tersendiri,

namun temyata tidak demikian. Karena disebutkan dalam kttba Al
Mizan, bahwa dia tidak dikenal, dan tidak lebih dari itu. Hal ini tidak
me,nyebabkannya tercela dalam hadits yang diriwayatkannya.

I

1
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V

44. Menuduh Wanita Baik-Baik Berbuat Zina

tL3 eiqi'i i'.+b y$l fl6" d'i c,tihr.I, it:i:i u.;,),t:r)

riys a{t'lt,o'j,,1ar e qJ, ,ujist4:t e,W tt ,i:*
o',.11 u"g i,g ,fi-: t"itt iur i,f ryl*l'4t #.b
"qtii'n4i9.r\lr: qlfur d U',J gqfir ;:,>r,.geil clti,oxilr

G*
"Dan orang-orang yang menu&ih wanita-wanita yang baik-

baik (berbuat zina) dan merekn tidak mendatangkan empat orang-
orang salcsi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh
lrnli dera, dan janganlah kamu terima kelsalaian merekn buat
selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik, kecuali
orang-orang yang bertaubat sesudah itu dan memperbaiki (dirinya),
malra sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."
(Qs. An-Nuur lzal:  -5)

"Sesungguhnya orang-orang yang menuduh wanita-wanita
yang baik-baik, yang lengah2 lagi beriman (berbuat zina), mereka
dilalout di dunia dan akhirat, dan bagi merelra adzab yang besar-"
(Qs. An-Nuur pal n)

tr-Sr 'ii *:r{,ht *U,f ,i;:},rj *
,!1J- rtr.ilr, 3Fr :ju r,* c, ,l* Jy., U $v .?6.';l

' Y*g dirnalsud dengan perempuan-perempuan yang lengah ialah pererrpuar,-
perempuan yang tidak pernah sekalipun terfikir untuk berbuat keji
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,ri lr JJ ,fL ,C.St'$r, ,fiu.lt irr ?? C 4, ,F,t

.:Xtlir yg';lr 9riol.5 oit ,*ljr;; j$,t
6857. Dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda,

"Jauhilah oleh lcalian njuh hal yang membinasakan." Mereka

berkata, "Wahai Rasulullatr, eL itu?" Beliau bersaMq
"Memperselattulcan Allah, sihir, mentbunuh jiwa yang diharamkan

Allah kecuali dengan cara yang haq, memakan riba, memakan harta

anak yatim, melarikan diri pada hari pertemptran, dan menuduh

wanita-wanita yang baik-baik lagi beriman dan lengah berbuat zina."

Keteransan Hadits:

(Bab menuduh Wanita baik-baik berbuat zina). Maksudnya

adalah wanita-wanita merdeka yang memelihara kehormatan diri, dan

ini tidak dikhususkan pada wanita-wanita yang telah menikatr saja,

tapi juga mencakup mereka yang belum menikah. Demikian menurut

Ijma'ulama.

a-,Jr .. plqi,i itq& y{1.,f,1i iJ ; et;:'*fi'it'tii i}'$ (oa"

orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik [berbuat
zinal dan merelca tidak mendatangkan empat orang-orang saksi,

malra deralah mereka [yang menuduh it"] ...).Demikian redaksi

dalam riwayat Abu Dzar dan An-Nasafi. Sedangkan dalam riwayat

selain keduanya mencantumkan hingga ayat,'1**.i'r:J (Maha

Pengampun lagi Maha Pmyayang).

ry-ii 1,fii p:l;rrir 9v:"ii3 oi; c;-$'q (Sesungguhnya

orang-orang yang menuduh wanita-wanita wr; baik-baik, yang

lmgah lagi beriman [berbuat zinaJ, mereka dilahat). Demikian

redaksi yang disebutkan dalam riwayat Abu Dzar, sedangkan yang

lainnya menyebutkan hingga ayat,'fi+b (Yang besar). Sementara itu
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An-Nasafi hanya mencantumkan, oiJ-o,. irf (sesungguhnya orang-

orang yang menuduh).

Ayat pertama mengandung penjelasan tentang hukuman

menuduh berbuat zina, sedangkan ayat kedua mengandung penjelasan

bahwa tuduhan itu terrnasuk perbuatan dosa besar. Karena setiap

perbuatan yang diancam dengan laknat, atau adzab, atau ditetapkan

hukumannya merupakan perbuatan dosa besar, dan itulah yang dapat

dijadikan sebagai pedoman. Karena itu, hadits bab ini sesuai dengan

kedua ayat tersebut. Selain itu, Ijma' menyatakan bahwa hukum

menuduh berbuat zina terhadap laki-laki yang memelihara kehormatan

diri sama dengan hukum menuduh wanita yang memelihara
kehormatan diri berbuat zina. Kemudian ada perbedaan pendapat

mengenai hukum menuduh berbuat zina kepada budak sebagaimana

yang akan saya sebutkan pada bab setelahnya.

a-,-<Ji . . ffu- I t'ff1:r:)i'tt:iy- ;-,lV (Dan orang-orans yans

menuduh istrinya [berzinaJ, dan tidak mendatangkan ...). Demikian
redaksi yang disebutkan dalam riwayat Abu Dzar, dan dia
memperingatkan, bahwa di situ terjadi keraguan, karena tilawahnya
adalah, irl43'-{'8ill goaonal mereka tidak mempunyai salesi-

salrsi). Itu memang demikian, tapi pencantumannya di sini adalah

pengulangan, karena ayat ini berkenaan dengan masalah li'an, dan itu
telah dikemukakan pada bab "Orang yang Menuduh Isterinya Berbuat

Zina".

- '-ct?.,ctpL.-i{J.Jl #t rj :;$y (Jauhitah oleh knlian tujuh hal yang

membinasakan). MakoA oi muubiqaat adalah yang membinasakan.

Al Muhallab berkata, "Disebut demikian karena ketujuh hal tersebut

merupakan sebab kebinasaan pelakunya."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, yang dimaksud dengan al
muubiqaat di sini adalatr perbuatan dosa besar sebagaimana yang

dinyatakan dalam hadits Abu Hurairah dari jalur lainnya yang

FATHI'L BAARI _ Mg



diriwayatkan oleh Al Bazzar dan Ibnu Al Mundzir, dari jalur Umar
bin Abi Salamah bin Abdurrahman, dari ayahny4 dari Abu Hurairah
secara marfu', {l u^,}U,',:3 t . lt lr}:t-, t :}t33t (D os a- do s a b es ar

adalah: Memperselattukan Allah, membunuh jiwa ...) seperti riwayat
Abu Al Ghaits, hanya saja dia menyebutkan 'pindah ke tanah Arab"
sebagai ganti "sihir".

An-Nasa'i dan Ath-Thabarani meriwayatkan dan dinilai shahih

oleh Ibnu Hibban dan Al Hakim, dari jalur Shuhaib maula Al
Atwariyyun, dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id, keduanya mengatakan,

i!6r' ;.r'ea.;-2 u;3Jr * f.u 7 u, ,'pt *vht p i' ,)?i J,6

*:;it 9t-.-r,i $'cjr1 (Rasulullah SAW bersabda, "Tidaklah seorang

hamba melaksanakan shalat yang lima dan menjauhi tujuh hal yang
membinasakan, kecuali dibukakan baginya pintu-pintu surga.') Tapi
dia tidak menafsirkannya.

Yang bisa dijadikan sandaran sebagai penafsirannya adalah
yang terdapat dalam riwayat Salim, dan itu diikuti oleh tulisan Amr
bin Hazm yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan Ibnu Hibban dalam
lntab Ash-Shahih dan Ath-Thabarani dari jalur Sulaiman bin Daud,
dari Az-Z,rhi, dari Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazrr,
dari ayahnya dari kakeknya, diaberkata, *t *tn' .rl, lt J*:'*
g,iJt jl,f i t* € yr's" ,#,, e(-ttry f.t?, qg (Rasutuilah

SAW menulis surat tentang faraidh, diyat dan sunnah-sunnah, lalu
mengirimlrnnnya bersama Amr bin Hazm ke Yaman). Di dalamnya

disebutkan, 3,.i!r I :S\rtbr . l'r,.<t e oft (Di datam surat itu

disebutlran, "Dan sesungguhnya dosa paling besar di antara dosa-
dosa besar adalah syirik. ') Lalu dia menyebutkan redaksi yang sama

dengan hadits Salim.

Selain itu, Ath-Thabarani meriwayatkan dari hadits Sahal bin
Abi Khaitsamah dari Ali secara marfit', 4fJt ;.:;$i &\ (Jauhttah

tujuh dosa-dosa besar), lalu dia menyebutkan redaksinya, tapi dia
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menyebutkan pindah ke wilayah Arab setelah hdrah sebagai pengganti

sihir. Dia juga meriwayatkan hadits serupa dalam l<ttab At Ausath dan

hadits Abu Sa'id, dan dia mengatakan, grj4t'JJ;. ,+t?'ti jiL*';,
(Kembali ke wilayah Arab setelah hijrah).

Ismail Al Qadhi meriwayatkan dari jalur Al Muththallib bin

Abdillah bin }lanthab dari Abdullah bin Amr, dia berkata: 
tlt *

$:.-.lr 1$ir'es+r1'u.:,;J ,k u r\rs.i ,'J$ j ,'#,'pi *ok, &
i*?it ip.t "e g;j (Nabi SAW naik mimbar, kemudian bersabda,

"Bergembiralah kalian. Barangsiapa yang melaksanalan shalat lima

wahu dan menjauhi ketujuh dosa-dosa besar, maka dia akan

dipanggil dari pintu-pintu surga.'") Lalu ada yang bertanya

kepadanya, "Apakah engkau mendengar Nabi SAW
me,nyebutkannya?" Dia menjawab, "Ya." Setelah itu dia menyebutkan

redaksi serupa hadits Ali. Abdurraz zaq mengatakan, ir-b';;1 Jqi

lt-i Slt}li ,$rifh :dti ,;,|At (Ma'mar memberitahukan kepada kami

dari Al Hasan, dia berkata, "Dosa-dosa besar adalah:

Mempersehttukan Allah. ') Setelatr itu dia menyebutkan redaksi hadits

yang sam4 han)ra saja dia menyebutk m, g3+iir lijr (Sumpah patsu)

sebagai ganti "sihir".

Ibnu Umar meriwayatkan seperti yang diriwayatkan oleh

Imam Bultnri dalam kitab Al Adab Al Mufrad, Ath-Thabari dalam

k;ita;b ArTafsfr, Abdurruzaq, Al Kharaithi dalam kitab Masawi' Al
Akhlaq dan Ismail Al Qadhi dalam kutab Abkam Al Qur'an, secara

madu' dm mauquf, diaberkata: "F.?.$t (Dosa-dosa besar ada

sembilan), lalu dia rnenyebutkan ketujuh dosa besar tadi dengan

tambahan, $:.t-l1jt AWj {Ft e3r;.iyi (Membangkang di tanah suci

dan durhaka terhadap kedua orang tua). Abu Daud dan Ath-
Thabarani juga meriwayatkan dari Ubaid bin Umair bin Qatadatr Al-
Laitsi, dari ayahnya secara marfu', .i(3, L*h;-';i.t'oi.;fr ,iitr "r.ljitt
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l- 3j'iJ,1i';i:stl,i1! lf ,iri sir;3r 6 :r!ri ('sesungguhnva para

wali Altah adalah merelm yang mengerialmn shalat dan yang

menjauhi dosa-dosa besar." Merefta berlcata, "Apa itu dosa-dosa

besar? " Beliau bersabda, "Itu ada sembilan, yang paling besar

adalah memperselantukan Allah.') Setelatr itu dia menyebutkan

redaksi yang sirma dengan hadits Ibnu lJmar, hanya saja dia

menyebutk*, iF 9.lf'iyi+t (menghalalkon baitul haram) sebagai

ganti redaksi ,lir; ir;"ifr (membangkang di tanah suci)'

Ismail Al Qadhi meriwayatkan dengan sanad yang shahih

hingga Sa'id bin Al Musayyab, dia berkata: jtb ,y (n" ada sepuluh),

lalu dia menyebutkan tujuh dosa besar yang ter$apat- dalam riwayat

asalnyq dan menambut,t *, ,Ar r'-,!, a'pt i;*ti ,7!4tit i|:ib"

(Durhalrn terhadap kedua orang tua, sumpah palsu, dan minum

khamer).Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari jalur Malik bin Huraits,

dari Ali, dia berkata, 'Dosa-dosa besar." Setelah itu dia menyebutkan

sembilan dosa besar kecuali harta anak yatim, dan dia menarnbahkan,

durhaka kepada kedua orang tu4 pergr ke Barat setelah hijratr,

memisahkan diri dari jumaah dan melanggar kesepakatan'

Ath-Thabarani meriwayatkan dari Abu Umamah, batrwa ketika

mereka sedang membicarakan tentang dosa-dosa besar, mereka

berkata, ..syirik, memakan harta anak yatim, lari dari pertempuran,

berbuat sihir, durhaka kepada kedua orang tua, perkataan palsu

ftesaksian palsu), korupsi, dan zina (dalam naskah lainnya disebutkan

"riba'). Setelatr itu Rasulullah SAW bersabda, tt:r:*J-irlt o:l**;S
'rr4 tii jtt fiAr(Lalu dimana kalian menempatkan orong-orang yang

menulrar perjanjian Allah dengan harga yang sedikit)'

Saya (Ibnu Hajar) katakan, pada pembatrasan tentang adab

telatr disebutkan hadits yang memasuttcan sumpah palsu, kesaksian

palsu, dan durhaka kepada kedua orang tua. Abdunazzaq dan Ath-
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Thabarani meriwayatkan dari Ibnu Abbas, i\ii.tlq Srpyi i$i, Ft
iirt c-\;}?it lt *,tb t fi,i 9t *'0, (oosa besar yang pating

besar adalah mempeselattuknn Allah, mer(Na aman dari makar Allah,
berputus asa dari rahmat AUah, dan berputus asa dari pertolongan

Allah). Riwayat ini mauquf. Sementara itu Isrnail meriwayatkan

dengan sanad yang shahih darljalur Ibnu Sirin dari Abdullah bin Amr
seperti hadits aslinya, hanya saja dia mengatakan, lru;};ir (Tuduhan

dusta) sebagai ganti sihir dan tuduhan.

Disebutkan dalam kttab Al Muwaththa' dari An-Nu'man bin
Murrah secara mursal, i*o-* f, q?::fi/tt 6|1 1zrna, mencuri

dan minum khamer adalah perbuatan-perbuatan keji). Hadits ini
memiliki hadits penguat dari hadits Imran bin Hushain yang

diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kttab Al Adab Al Mufrad,

serta Ath-Thabarani dan Al Baihaqi, dan sanad-nya hasan.

Sebelumnya, telah dikemukakan hadits Ibnu Abbas mengenai

namimah (mengadu domba) dan yang meriwayatkannya dengan

lafazh ghibah serta tidak menjaga kesucian diri dari air kencing.

Sernua itu disebutkan pada pembahasan tentang thaharah (bersuci).

Ismail Al Qadhi meriwayatkan dat', mursal Al Hasan, dia

menyebutkan,frlr| r!1 lZtna dan mencuri). Diajuga meriwayatkan

dari Abu Ishaq As-Sabi'i, '#j F 4'p (M"n""rca Abu Bakar dan

Umar). Hadits ini pun diriwaya*,kan oleh Ibnu Abi Hatim dari
perkataan Mughirah bin Miqsam. Ath-Thabari rneriwayatkan darinya

dengan sanad shahih, ;flih b *$ e')*ti (Memberi mudharat di

dalam wasiat termasuk perbuatan dosa besar). Selain itu,

diriwayatkan darinya secara marrti', 1t * ,y fut * 8+t
(Menjamak dua shalat tanpa udzur).

Hadits ini memiliki beberapa syahid, di antaranya: Hadits yang

diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari Umar, dari perkataannya.
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Ismail meriwayatkan dari perkataan Ibnu Umar dengan menyebutkan

redaksi, : ;'etr (Mencuri harta rqmpasan perang sebelum dibagikan).

Riwayat penguat lainnya dari hadits Buraidah yang diriwayatkan oleh

Al Bazzar yang menyebutkan redaksi, S;it 9:t* g: ,tat ,P'e
(Mencegah kelebihan air dan tidak meminjamkan peiantan). Darr

hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh A1 Hakim disebutkan,

zl1*-;rr'l;: zilblr 

"Xft 
ilur3rrbli ,1rJ b :tl"crLk 'crr:7blt (Shalat-

shalat adalah penebus dosa kecuali dari tiga: Memperselattuknn

Allah, melanggar kesepakntan dan meninggalkan Sunnah). Kemudian

dia menafsirkan t'IeJr 'e..?.J dengan keluar dari kepemimpinan imam,

dan menafsirkan, fl'l; dengan keluar dari jamaatr. Demikian yang

diriwayatkan oleh Al Hakim.

Hadits Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh lbnu Mardawaih,

ll *,' i* igit "Si lOoto besar yang paling besar adalah berburuk

sangka terhadap Altah). Riwayat lainnya yang lemah adalah, iq=.
pir-jir $,Ielupakan Al Qur'an), diriwayatkan oleh Abu Daud dan At-

Tirmidzi dari Anas secara marfu' , 'U ,;* 'u Pt 'tI 'n],s y i,t:t e'o:iA
q ,Sj . 

1611 piflr (Aku melihat kepada dosa-dosa, ternyata alcu

tidak melihat yang paling besar selain suatu surah dari Al Qr'an
yang telah'diberikan kepada seseorang lalu dia melupakannya). fuga

hadits, ';S '6 bg ')l A.6 Gl'g1,, (Barangsiapa menggauli wanita

haid atau mendatangi dulann, maka dia telah larfur).Hadits ini
diriwayatkan oleh At-Tirmidzi.

Itu semua yang dapat saya temukan di antara riwayat-riwayat

yang menyatakan termasuk dosa-dosa besar atau dosa besar yang

paling besar, baik itu shahih maupun dha'if; baik itu marfu'maupun

mauquf. Saya telah menelusurinya dengan seksama, sebagiannya

bersifat khusus dan masuk ke dalam keumuman yang lainny4 seperti

melakukan sebab cercaan terhadap kedua orang tua, ini termasuk
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kategori durhaka terhadap kedua orang fua; membtrnuh anak termasuk

kategori membunuh jiwa dengan tidak haq; berzina dengan isteri
tetangga termasuk kategori zina; merampas, mengambil harta

rampasan sebelum dibagikan dan berkhianat semuanya termasuk

kategori rnencuri; mempelajari ilrnu sihir termasuk ketegori sihir;
kesaksian palsu termasuk kategori perkataan dusta; sumpah palsu

termasuk kategori sumpah jahat; berputus asa dari rahmat Allah sama

dengan berputus asa dari pertolongan Ailah.

Riwayat yang bisa dijadikan sandaran dalam semua ini adalah

hadits yang diriwayatkan secara mar/u', yaitu ketujuh hal yang

disebutkan dalam hadits bab ini. Pindah dari negeri hljrah, zina,
mencuri, durhaka terhadap kedua orang tua, sumpah palsu,

membangkang di tanah suci, minum khamer, kesaksian palsu,

menghasut, tidak bersuoi dari air kencing, mengambil harta rampasan

perang sebelum dibagikan, melanggar kesepakatan dan meninggalkan
jamaah, semua ini termasuk dua puluh kriteria yang berbeda-beda

tingkatannya. Dari semua ini, ada yang disepakati lebih kuat daripada

yang diperselisihkan, kecuali yang dikuatkan oleh Al Qur'an atau

rjmak, sehingga bisa ditambahkan lebih dari itu dan dipadukan dari
yang marfu' dan dari yarr1 mauq uf apa yang mendekatinya.

Berkenaan dengan hal itu, maka perlu jawaban yang

menjelaskan hilanah dibatasinya dosa tersebut dengan angka tujuh.
Jawabannya adalah, pengertian jumlah itu bukanlah dalil. Tapi ini
jawaban 1,ang lemah, karena pada mulanya beliau memberitahukan

hal-hal tersebut, kemudiair memberitahukan tambahannya, maka harus

diambii beserta tambahannya. Atau pembatasan penyebutan itu sesuai

dengan kondisi yang ad4 yaitu kondisi orang yang bertanya saat itu,
atau kondisi orang-orang yang dihadapi beliau saat itu, dan

sebagainya.

Ath-Thabarani dan Ismaii Al Qadhi meriwayatkan dari Ibnu
Abbas, bahwa ada yang berkata kepadanya, "Dosa-dosa besar ada

tujuh." Maka dia pun berkata, "Itu lebih banyak dari tujuh puluh
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tujuh." Dalam suatu riwayat darinya disebutkan, bahwa itu mendekati

tujuh puluh. Sedangkan dalam riwayat lainnya disebutkan hingga

tujuh ratus. Kemungkinan maksud perkataannya hanya sebagai bentuk

hiperbola yang menyoroti rnaksud pembatasan penyebutan pada

bilangan tujuh. Tampaknya, orang yang membatasinya pada tujuh

macam berpatokan dengan hadits bab tersebut. Dengan demikian,

dapat diketahui rusaknya pendapat yang menyatakan bahwa dosa

besar adalah dosa yang memiliki konsekuensi had, karena mayoritas

yang disebutkan tidak mengh araskan had.

Ar-Rafi'i dalam latab Al Kabir berkata, "Dosa besar adalatr

perbuatan yang berkonsekuensi had. Ada juga yang mengatakan,

bahwa dosa besar adalah yang pelakunya terkena ancaman dengan

nash Al Qur'an atau Sunnah. hi dalah mayoritas pandangan para

sahabat kami, namun mereka lebih cenderung menguatkan pendapat

yang pertanra, hanya saja pendapat kedua lebih sesuai dengan apa

yang mereka setutkan saat menjelaskan dosa-dosa besar secara rinci."

hri dia nyatakan dalam lcrtab Ar-Raudhah. Itu mengesankan,

bahwa tidak seorang pun dari kalangan ulama madzhab Syaf i yang

memadukan kedua pengertian tadi. Namun sebenamya tidak

demikian, karena Al Mawardi dalam krtab Al flawi berkata, "Dosa-

dosa besar adalah perbuatan yang berkonsekuensi had, atau perbuatan

yang menyebabkan pelakunya terkena ancaman." Kata "atau" dalam

perkataarurya ini menunjukkan keragaman, bukan menunjukkan

keraguan. Bagaimana mungkin seorang alim mengatakan, bahwa dosa

besar adalah sesuatu yang dikenai had, padahal dinyatakan dalam

Y,rtab Ash-Shahihain, bahrva durhaka terhadap kedua orang tua,

sumpah palsu, dan kesaksian palsu tidak demikian (tidak dlkenai had).

Asal yang disebutkan oleh Ar-Raf i adalah perkataan Al
Baghawi dalam kttab At-Tahdzib, "Barangsiapa melalarkan dosa besar

berupa zina, liwath (homoseksual), minum khamer, merampas,

mencuri, atau membunuh tanpa haq, maka kesaksiannya ditolak,

walaupun dia hanya melakukannya sekali. Setiap perbuatan maksiat
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yang berkonsekuensi had adalatr dosa besar. Ada juga yang

mengatakan, bahwa itu adalatr setiap perbuatan yang menyebabkan

pelakunya dikenai ancrrman dengan nash Al Qur'an atau Sunnah."

Perkataannya yang pertama tidak menunjukkan batasan,

sedangkan perkataan yang kedua bisa menjadi sandaran.

Ibnu Abdussalam berkata, "Aku belum menemukan definisi

dosa besar secara tepat, yakni yang terbebas dari penyangkalan. Yang

lebih tepat untuk merincikannya adalatr sesuatu yang dipandang remeh

oleh pelakunya sebagaimana memandang dosa-dosa kecil yang ada

nashnya. Sebagian orang mendefinisikannya setiap dosa yang disertai

dengan ancaman atau laknat."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, definisi ini lebih mencakup

daripada yang lain, dan ini tidak berarti melewatkan sesuatu yang ada

hadnya. Karena setiap pelanggaran yang telah ditetapkan hadnyatidak
terlepas dari ancaman. Dalam hal ini mencakup pula meninggalkan

kewajiban secara mutlak atau ditunda-tunda hingga akhirnya

ditinggalkan.

Ibnu Ash-Shalah berkata, "Dosa-dosa besar memiliki tanda-

tanda, di antaranya adalahberkonsekuensihad, diancam dengan adzab

neraka dan serupanya dalam A1 Qur'an atau Sunnah, pelakunya dicap

fasik, pelakunya dilaknat. "

Saya (Ibnu Hajar) katakan, ini lebih luas daripada yang

sebelumnya. Ismail A1 Qadhi meriwayatkan dengan sanad yang di

dalamnya terdapat Ibnu Lahi'ah, dari Abu Sa'id secara marfu', j(Sit

)LJt +ti P\i ,-Ji'[ 1O*o-dosa besar adalah setiap dosa yang

memasuklran pelalrunya ke dalam neraka), Diriwayatkan juga dengan

sanad shahih daiAl Hasan Al Bashri, dia mengatakan, hr '^;; 45 ,y
?S Xi ,8, Jt SW (Setiap dosa yang Atlah Ta'ala menisbaitannya

lre neralra makn itu adalah dosa besar).

Definisi yang paling bagus adalah perkataan Al Qurthubi
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dalam V.rtab Al Mufhim, "Setiap dosa yang dicap oleh nash Al Qur'an
atau Sunnah atau Ijma' bahwa itu adalah dosa besar, atau disampaikan

bahwa siksaannya berat, atau dikaitkan dengan had, atau yang

diingkari, maka itu adalah dosa besar."

Bersadarkan hal ini, maka perlu penelusuran riwayat-riwayat

yang menyebutkan tentang ancaman, laknat, dan penyebutan fasik dari

Al Qur'an dan hadits-hadits shahih serta hasan, lalu dipadukan

dengan nash-nash dalam Al Qur'an dan hadits-hadits shahih serta

hasan yang menyebutkan dosa-dosa besar. Jika itu bisa dikumpulkan,

maka dapat diketahui kebimbangan tentang jumlahnya. Saya sedang

berusaha menghimpunya, dan saya memohon pertolongan kepada

A1lah agar bisa menyelesaikannya.

Al Hulaimi dalam kitab Al Minhaj berkat4 "Tidak ada suatu

dosa pun kecuali ada yang kecil dan ada yang besar. Kadang yang

kecil berubah menjadi dosa besar karena faktor penyertanya sehingga

dikategorikan dosa besar, dan dosa besar juga kadang bisa berubatr

menjadi perbuatan keji, kecuali kuflr terhadap Allah. Oleh karena itu,

dosa besar adalah yang paling keji, dan jenis id tidak ada yang

kecilnya."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, jika demikian, berarti dosa itu
terbagi menjadi dosa keji dan paling keji. Kemudian Al Hulaimi
menyebutkan beberapa contoh unfuk menguatkan apa yang

dikatakannya, contoh dari jenis kedua adalah membunuh tanpa haq,

itu adalah dosa besar, dan jika mernbunuh orang tua, atau anak, atau

kerabat, atau dengan cara yang haram atau pada bulan haram, maka

itu adalah perbuatan keji. Zina adalah dosa besar, bila dilakrikan

dengan isteri tetangga, atau dengan mahram atau pada bulan

Ramadhan atau di tanah suci, maka itu mer{adi perbuatan keji. Minum

kharner adaiah dosa besar, jika dilakukan di siang bulan Ramadhan

atau di tanah suci atau secara terang-terangan, maka itu menjadi

perbuatan keji. Contoh jenis yang pertama seperti bermesraan dengan

wanita asing (non mahram) adalah dosa kecil, tapi bila dilalrukan
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dengan isterinya bapak, atau dengan mahram, maka itu adalah dosa

besar. Mencuri yang tidak mencapai nishab adalatr dosa kecil, tapi jika
korban pencurian itu tidak memiliki harta lain selain harta yang dicuri
dan kehilangannya itu menyebabkan pemiliknya jusku menjadi lemah,

maka pencurian itu dikategorikan dosa besar. Masih banyak contoh
lainnya di antaranya ada yang telah dikomentari, tapi itulah judul yang

diusungnya, dan itu adalah metode yang bagus. Pangkalnya adalah
pada berat atau ringannya kerusakan yang ditimbulkan.

Catatan

Pada pembatrasan setelatr ini akan dikemukakan penjelasan
tentang besarnya dosa membunuh. Sementara pembahasan terrtang

sihir telah dipaparkan di akhir pembahasan tentang pengobatan.

Memakan harta anak yatim telah dipaparkan pada pembahasan tentang
wasiat. Memakan riba telatr dipaparkan pada pembatrasan tentang
jual-beli. Melarikan diri dari pertempuran teiah dipaparkan pada

pembahasan tentang jihad. Dan di sini yang disoroti adalah menuduh
wanita-wanita yang memelihara kehormatan diri berbuat zina. Al
Qadhi Abu Sa'id Al Harawi dalam trtab Adab Al Qadha'menyatakan,
bahwa syarat perampasan harta disebutkan sebagai dosa besar adalah

mencapai nishab, dan ini diterapkan dalam kasus pencurian dan
lainnya. Sementara beberapa periwayat memutlaliftannya dan tidak
menerapkannya dari kasus memakan harta anak yatim dan tindak
kejahatan lainnya.

45. Menuduh Budak Berbuat Zina

*iit\t * fdt6'.;+:Jtt'*hr *>ui;t o.ri *
bf ir,6(,;it i;'"* jC Eiej ;r kW ri'J,j:A

t-
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6858. Dari Abu Hurairah RA, dia berkata, tcdku

Abu Al Qasim SAW bersabda, 'Barangsiapa menuduh

berbuat zina, sedangkan budalcnya itu terbebas dari
dituduhkannya, maka pada Hari Kiamat nanti dia akan

kecuali bila ftudaknya itu) seperti yang dikataknnnya."

mendengar

budalcnya

apa yang

dicambuk,

Keteranean Hadits:

(Bab menuduh budak berbuat zina). Hukum budak perempuan

dan budak laki-laki dalam hal ini adalah sama. Yang dimaksud dengan

redaksi judul ini adalatr mengaitkan objek berdasarkan dalil yang

dikandung oleh hadits bab ini. Kemungkinan juga maksudnya adalah

mengaitkan subyek. Hukumnya, bila seorang budak melontarkan

tuduhan zina (dan tidak terbukti) maka dia dikenai sanksi setengah

sanksi orang merdeka, baik laki-laki maupun perempuan. Demikian
pendapat jumhur. Diriwayatkan dari Umar bin Abdul Aziz, Az-Zvhi,
Al Auza'i dan ahli zhahir, bahwa hukumannya adalah 80 kali pukulan,

namun Ibnu Hazm menyatakan pendapat yang berbeda, sementara

jumhur menyepakatinya-

t;,uir U.f 

"** 
(Alat mendengar Abu At Qasim)" Dalam riwayat

A1 Ismaili disebutkan dengan redaksi, #iltA ;,6t ii 6'b (Abu At

Qasim sang Nabi taubat menceritakan kepada kami).

lgp'J :*3'6 (B ar angs iap a menuduh budalcny a b erbuat zina).

Dalam riwayat A1 Ismaili disebutkan, ,,?'o#'Jis"4,, (Barangsiapa

menuduh budalotya dengan s esuatu).

iLt L+ iei. $t (Sedangkan budahrya itu terbebas dari apa

yang dituduhkannya).Ini adalahjumlah fualiyah (redaksi kalimat yang

menerangkan kondisi)

Gl'k
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iui gg o:t<ib1\1.(Xeantt bila [budatotya ituJ seperti yang

dikatakannya). Maksudnyq dia tidak dicarnbuk. Dalam riwayat An-

Nasa'i dari jalur ini disebutk m,a-3qlt {y|*St * ?61 (hulcumannya

diberlakukan atasnya pada Hari Kiamat). Dia juga meriwayatkan dari

hadits Ibnu Umar, eiltia'ot ,*,qt ?i'*; \* e.l.itt 'diJ,j U6',i
'a-b tibiA'oy1(Barangsiapa menuduh budaknya berbuat zina, maka

bagi Allah ada tanggungan had di punggungnya di Hari Kiamat

nanti. Jilm berhendak Dia menghulatmnya, dan bila berkehendak Dia

memaafkannya).

Al Muhallab berkata, 'Mereka sependapat bahwa bila orang

merdeka menuduh zina kepada seorang budak, maka had tidak wajib

dilakukan atasnya. Hadits ini menunjuttcan hal tersebut, karena jika

memang hukuman cambuk diwajibkan di dunia terhadap sang majikan

yang menuduh budaknya, tentu beliau menyebutkannya sebagaimana

halnya beliau menyebutkiltnya untuk di akhirat. Sanksi ini disebutkan

secara khusus di akhirat untuk membedakan antara orang-orang yang

merdeka dan para budak. Sedangkan di akhirat, maka kepemilikan

rnereka telatr hilang, dan mereka menjadi setera dalam masalah hudud.

Masing-masing bisa menuntut kecuali bila dimaa{kan. Saat ittl tidak

ada yang lebih utama kecuali ketakwaan."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, nukilan Ijma' yang dinyatakannya

perlu ditinjau, karena Abdurrazzaq meriwayatkry d*i Ma'mar dari

Ayyub dari Nafi', t gr:e'tAr',+';i :Ju6, f\ n:t'7t'Os W'#'i.y;y
(Ibnu (Jmar pernah ditanya tentang orang yang menuduh ummu

walad milik orang lain berzina, dia menjawab, "Dia dipulatl sebagai

hulatman yang menghinakan.') Redaksi ini diriwayatkan dengan

sanad shahih. Demikian juga pendapat yang dikemukakan oleh Al
Hasan dan ahlu zhatrir.

Ibnu Al Mundzir berkata, "Mereka berbeda pendapat

mengenai orang yang menuduh ufilmu walad (yahi budak perempuan
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yang melahirkan anak dari majikannya) berzina. Malik dan beberapa
periwayat mengatakan, bahwa si pelaku wajib dikenai hukuman. kri
adalah qiyas perkataan Asy-Syaf i seterah meninggalnya majikan.
Demikian juga setiap yang mengatakan bahwa budak tersebut merfadi
merdeka dengan kematian majikannya. Diriwayatkan dari A1 Hasan
Al Bashri, bahwa menurutnya, tidak ada hukuman bagi yang menuduh
unrmu walad berzina. sementara Malik dan Asy-Syaf i mengatakan,
bahwa orang menuduh orang merdeka yang dikiranya hamba sahaya
berzina, maka wajib dikenai hukuman."

46. Bolehkah Imam Memerintahkan Seseorang untuk
Melaksanakan Hukuman kepada Seseorang Tanpa

Kehadirannya? Umar Pernah Melakukannya

h, * dt jt',y.,;,;,ii'dcrt lp ;.$ti;:; erf e
-;% i6 .l' 76rE 

--Ia, it 3,r siiif ,Jvr 
-&a #

J;rr;-;.otir,.i,r .7gi Q.Ft rot* rJu; -4Gi ok,

GV atr f.i'ot,iui'.'$,*;*h, * d,jui.i,rUJ ;r,eG r rb i\ + Ulilti,i: ru, ;i d:; J:^i

qG;;L fVlL €.1 ,bli ;}*6 ,pt $i'u \*).*L';#\' ,ei,4 ,slti,J,w rli ,:;;i:;, *Li,
;-;s:*V'b q.t J,j,:a)Li,;*a4ilUr' .i' y6
\-&?tt'- ipt.ly,# u*e?rr & ,;;t,;ii; go

.ti:r:-|'.;?u
6859-6860. Dari Abu Hurairatr dan 7-aid,binKhalid Al Juhani,
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keduanya berkata, "Seorang laki-laki datang kepada Nabi SAIil/ lalu

berkata, 'Aku persumpalrkan engkau kepada Allah kecuali engkau

memutuskan di antara kami dengan Kitabullah'. Kemudian berdirilah

lawan sengketanya 
-yang 

lebih patram daripadanya- lalu berkata,

'Benar. Putuskanlah di antara kami dengan Kitabullah, dan izinkanlatr

aku wahai Rasulullatr'. Maka Nabi SAW berkata, 'Katakanlah'. Dia
pun berkata, 'Sesungguhnya anakku pernah disewa pada keluarga

orang ini, lalu dia beruina dengan isterinya. Kemudian aku

menebusnya dengan seratus ekor karnbing dan seorang budak. lalu

aku bertanya kepada beberapa orang ahli ilmu, maka mereka pun

memberitahukan kepadaku, bahwa anakku harus dicambuk seratus

kali dan diasingkan selama setahun, dan bahwa isterinya orang ini
dirajam'. Maka beliau bersabda, 'Demi Dzat yang jiwaku berada di
tangan-Nya, sungguh alat akan memutuskan di antara kalian berdua

dengan Kitabullah. Keseratus (ekor kambing) dan budak itu
dikembalikan kepadamu, dan anahnu haras dicambuk seratus kali
dan diasingknn selama setahun. Dan wahai Unais, berangkatlah

menemui isterinya orang ini, lalu tanyalah dia, jika dia mengala4

maka rajamlah dia'. Wanrta itu kemudian mengaku, maka dia pun

merajamnya."

Keteranean Hadits:

(Bab bolehkah imam memerintahkan seseorang untuk

melalrsanalran hulcuman kepada seseorang tanpa kehadirannya?)

Penjelasan tentang redaksi judul ini telatr dipaparkan, dan juga tentang

statusnya, apakah itu malcruh atau tidak. (Umar pernah

melalatlrannya). Nwayat mu'allaq ini disebutkan dalam riwayat Al
Kasymihani. kri telatr diriwayatkan dari Umar dalarn sejumlah btsar,

di antaranya adalah yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Manshur dengan

sanad yang shahih dari lJmar, bahwa dia pernah mengirim swat

kepada bawahannya: "Jika dia mengul*g, maka laksanakanlah

hukuman terhadapnya."

li{
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Penjelasan hadits yang disebutkan pada bab ini telah

dikemukakan dalam penjelasan tentang hadits Sahal bin Sa'ad png
haditsnya disebutkan pada bab ini mengenai kisatr orang yang disewa

telatr dipaparkan.

Penutup

Pembahasan tentang hudud (hukuman) dan orang-orang yang

memerangi memuat 103 hadits marfu'. Di antaranya 79 hadits yang

maushul, sedangkan sisanya merupakan penguat dan mu'allaq. Yang

terulang di sini dan pada pembahasan sebelumnya ada 62 hadits,

sedangkan yang tidak diulang ada17 hadits.

Imam Muslim juga menukilnya kecuali 8 hadits, yaitu: Hadits

Abu Hurairah,'r.-"At qt'fr F}r{'t * Xrt,,l2 H';j (seorang

laki-laki yang telah minum khamer dihadapkan lepada Nabi SAW),

dan di dalamnya disebutkan, oti";3;lr {O ry$j I (Janganlah tralian

membantu syetan terhadapnya); Hadits As-Sa'ib bin yazid me,nge,nai

pukulan bagi peminum khamer; Hadits Umar mengenai kisatr

peminum khamer yang dijuluki himar (keledai); Hadits Ibnu Abbas, )
bj-l'r^i e.i t g.rlr €iQidaruah seorang pezina berzina ketika

berzina dia dalam keadaan beriman); Hadits Ali tentang merajam dan

mencambuk wanita (pezina); Hadits Ali tentang diangkafirya pena;

Hadits Anas mengenai lakilaki yang berkat a &-; ',#i ,i, iii 
'i

#'4b (Wahai Rasulullah, alat telah melanggar larangan, maka

lal<sanakanlah hulatman terhadaplat); Hadits Ibnu Abbas tentang

kisah Ma'iz; Hadits Umar mengenai kisah Saqifah yang panjang serta

4pa-apa yang tercakup olehnya, tapi talilrij keduanya sama mengenai

bagran awalnya tentang kisah rajam"

Pada pembahasan ini memuat jrrga 20 atsar daipara satrabat

dan tabiin, sebagiannya maushul yang terkandung dalam hadits-hadits

458 - FATIII'L BAARI



marrtt', seperti perkataan Ibnu Abbas, g,lll ',y gtli'ji ei;" (Cahaya

lreimanan dicabut dari pezina). Juga, sep€rti tindakan Umar saat

mengeluarkan lakiJaki yang menyerupai wanita, serta perkataan Al
Hubab bin Al Mundzir.



.F

s,(fu1 +,rft
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87. KITAB DIYAT (DEIIDA ATAU TEBUSAI\
KARENA MEMBT]NIIH ATAU MENCEDERAI)

1. Firman Allah: & i:ir* ti.tiJ. q:i|rt"g1rj,rDan

barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja,
maka balasannnya ialah Jahanarn." (es. An-Nisaa' [4]: 93)

,rrh, ',sl ,!, J";:, 6- 1yrju '.i,r 
:r? tti ,k:) / )f *

'; ,iG rui i :Jv .|tiu $: fu h ?:rl"o1t :JG rar;x- $i
d,tj ol'; :Jv {e|"i ,jG .'r-*,'e-";:1'a;r+ ':):"r) J*"of

I' e olU: ,*. ,> ,@y ,Y:: ? ?nr ltG .!rc !;h
',i:J ,o'ii'li ,|fru;lt h' ?f dt u,-;ir ollk"l, ,;, qt

.4isi *u,i.H
6861. Dari Amr bin Syuratrbil, dia berkata: Abdullah berkata,

"Seorang laki-laki berkata, 'Wahai Rasulullah, dosa apakah yang
paling besar di sisi Allah?' Beliau menjawab, 'Engkau menyembah
tandingan $efutu) bagt Allah, padahal Dia-lah yang
menciptakanmu'. Dia bertanya lagi, 'Kemudian apa lagi?, Beliau

./

er"illL\<
/aa../,
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menjawab, 'Kemudian englcau membunuh analonu karena talatt dia

makan bersamamu'. Dia bertanya lagi, 'Kemudian apa lagi?' Beliau

menjawab, 'Kemudian engkau berzina dengan isteri tetanggamu'.

Lalu Allalr Azza wa Jalla merurunT<an (aya$ yang membenarkannya,

'Dan orang-orang yang tidak menyembah tuhan yang lain beserta

Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah

(membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak

berzina, barangsiapa yang melalcukan demikian itu, niscaya dia

mendapat (pembalasan) dos a(nya)'."

,l*.t {.?rt & yt J?tiG,i$ Ciy'?rt *at ; i.t *
.6r? f:r'+;- l G ryt'u 

-# d,r'";ir Jti I
. 6862. Dari Ibnu Umar RA" dia berkatq "Rasulullah SAW

bersabda" 'seorang mubnin selalu dalam kelapangan dari agamanya

selama dia tidak menumpahkan darah yang haram' ."

6863. Dari Abdullah bin lJmar, dia berkata, "Sesungguhnya di

antara perkara-perkara yang membinasakan yang tidak ada jalan

keluarnya bagr yang menjatuhkan diri ke dalamnya adalah

menumpahkan darah haram tanpa ada alasan yang menghalalkannya."

J i:ri ,:ri-.', *a\, J:"'$tiG:'Ju )# /. lr * *
.rt7!,.t)r G,i,llsr'"J H-

6864. Dari Abdullah bin Mas'ud, dia berkata, 'T'{abi SAW

e'tt d"e;;) C );\i ?bCu o\,JG -*/ 1' * *
b ; {Fr {'srrt;; t1}-*

4612 _ FATHUL BAARI



bersabda, 'Yang pertama kali diputuslan di antara sesama manusia

adal ah p erkara darah' ."

ir'.urir "of fY 'n* i l' + 'of *i U;rV" $"rr',5;:jt *
*U, et3'";. * okt,-i:)':1;+-U*<t ti; i
a.rt dft6 Gk '.,;ui1 ,l' J;r G-:Jv'fi ,pr {.?',
U. ^tit,1.,-:J,,1 ,;Gi 2fur,, t:l'"i i#i ;;u qg

J\J,r6-:JG.dik ! ,*., *a\t ,k ytJ';3i6 $irG tf
v 'juj ri-jir ti;bt tl'r;. U;ie ; U,"- so\7t ft; ,1'r

i''-i'ol'# g *',;:0,1k'ol',):t u; *'^3v'{;r;',;$,liil
aaa/

.iC Ctla1
6865. Dai Az-Ztthi, Atha' bin Yazid menceritakan kepada

kami, Ubaidullah bin Adi menceritakan kepadanya bahwa Al Miqdad

bin Amr Al Kindi 
-sekutu 

bani Zuhrah- menceritakan kepadanya,

dan dia turut serta dalam perang Badar bersama Nabi SAW, bahwa dia

berkata, "Wahai Rasulullah, jika aku berjumpa dengan orang kafir,

lalu kami bertempur, dia kemudian menyabet tanganku dengan

pedang hingga memutuskannyq kemudian dia bersembunyi dariku ke

balik sebuah pohon, dan mengatakan, 'Aku pasrah kepada Allah
(memeluk Islam)', bolehkah aku membunuhnya setelah dia

mengatakan itu?" Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah engkau

membunuhnya." Dia berkat4 "Wahai Rasulullah, sesungguhnya dia

telah memutuskan salatr satu tanganku, kemudian dia mengatakan itu
setelah memotongnya, apa boleh aku membunuhnya?" Beliau

menjawab, "Janganlah engkau membunuhnya. Jika engkau

membununnya, maka sesungguhnya kedudukannya sama denganmu

sebelum englrau membunuhnya, dan engknu menempati kedudukannya
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.l

sebelum dia mengatakan perlcataan yang diucaplcannya itu'."

uS tsy:'1:t*a;s.et rlLht *'Ct,rC,JE {6 it f
ui--(r Jiili'iu-;,';bG )o i; e tu;-t,"H-b'i ,-F:,' i, ',a- iUlC?..p,ue}fi6-\#

6866. Dari Ibnu Abbas, dia berkata, 'Nabi SAW bersabda

kepada Al Miqdad, 'Bila seorang mulonin menyembunyikan

keimanannya di tmgah orang-orang lrafir, lalu ketika dia

menampalr)ran keimanannya engkau malah membunuhnya,

sebenarnya seperti demikianlah engkau dulu menyembunyilcan

lreimananmu ketika di Maklcah'."

Keteransan Hadits:

(B ismillaahitahmaanitahiim. Kitab Diyat). Kata diyat adalah

bentuk jamak dari diyah. Asal kata ini adalah wadyah. Contohnya

adalah, wadaa al qatiilu yadaihi (korban pernbunuhan itu memberikan

diyatnya kepada walinya). Diyat adalatr kompensasi yang diberikan

kepada wali korban sebagai ganti penghilangan jiwa.

(Firman Allah Ta'ala, "Dan barangsiapa ydng membunuh

seorang mulcrnin dengan sengaja, makn balasannya ialah Jahanam.')
Ayat ini mengandung ancaman keras bagi yang membunuh seorang

mukmin dengan sengaja' tanpa haq (yak"i tanpa alasan yang

dibenarkan syariat). Pada pembahasan tentang tafsir surah Al Furqaan

telah dikemukakan nukilan dari Ibnu Abbas dan lainnya mengenai

penafsirannya dan keterangan tentang perbedaan pendapat mengenai:

apakah orang yang membunuh dapat diterima taubatnya sehingga dia

kembali seperti yang tidak pernah melakukannya. Ismail Al Qadhi
meriwayatkan dalam kitab Ahkarn Al Qur'an dengan sanad yang

Itasan, bahwa ketika diturunkannya ayat ini, kaum Muhajirin dan
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Anshar berkata, 'Itu pasti,' hingga furun ayat, p.}!Hbt fi;-1fu'Ot
i*;-WU.s oti 6'fi-s (Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni

dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari
[syirikJ itu, bagi siapa yang dikehendaki-Nya)."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, berdasarkan hal ini Ahlus sunnah
menakwilkan, bahwa pembunuh berada dalam kehendak Allah.
Pandangan ini dikuatkan oleh hadits Ubadah yang disepakati ke-
shahih-amrya. Dalam hadits tersebut, setelah menyebutkan tentang
membunuh,berzinadan sebagainya, disebutkan, * U.t'U qAt ,y:
'^-:b .;bia'oy1 ,"lOia bl ,1' ,!t;11(Dan barangsiapa melala*an

sesuatu dari itu, maka perkaranya terserah kepada Allah, jika
berkehendak Dia menghulcumnya, dan jika berkehendak Dia
memaaflannya). Hal ini dikuatkan juga oleh kisah tentang orang yang
telah membunuh sembilan puluh sembilan orang, kemudian
membunuh lagr sehingga genap seratus orang. Kisahnya telah
disebutkan dalam judul tentang bani Israil pada pembahasan tentang
hadits-hadits para nabi.

Pada bab ini Imam Bukhari menyebutkan lima hadits, yaitu:

Pertama,hadits Ibnu Mas'u d,'Ft..rlr !f (Dosa apakah yang

paling besar). Penjelasannya telah dipaparkan dalam bab "Dosa para
Pezint'.

'lnl ,ft oi ltngkau membunuh analonu).Al Karmani berkata,

"Tidak ada makna lainny4 karena secara mutlak bahwa dosa
membunuh adalah yang paling besar."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, tidak menolak kemungkinan bahwa
dosanya lebih besar daripada yang lainnya, karena sangat mungkin
membunuh orang tertentu lebih besar dosanya daripada membunuh
yang lainnya. Kemudian Al Karmani mengatakan alasan lainnya yang
menyebabkan dosa pembunuhan sebagai dosa yang paling besar, yaitu
batrwa tindakan membunuh tersebut berarti disertai dengan lemahnya

A
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keyakinan batrwa Allah adalatr Yang Matra Pemberi Rezeki.

Kedua, hadits Ibnu Umar.

1 (Tidak) Dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan dengan

redaksi, 4 giao* akan).

# e (Dalam kelapangan). Maksudnya, dalam keadaan luas

dan lapang.

4)'U (Dari agamanya). Demikian redaksi yang disebutkan

oleh mayoritas periwayat, sedangkan dalam riwayat AI Kasymihani

disebutkan dengan redaksi, it n (Dari dosanya). Pengertian redaksi

pertama adalah, agamanya tidak terasa sempit baginya. Ini
mengindikasikan bahwa ancaman membunuh seorang mukmin dengan

sengaja sama dengan ancaman bagi orang kafir. Sementara pengertian

redaksi kedua adalah, dia berada dalam kesempitan dosanya. Ini
mengindikasikan maaf dijauhkan darinya sehingga dia senantiasa

berada dalam kesempitan tersebut.

Ibnu Al Arabi berkata, "Kelapangan dalam agama adalah

kelapangan dalam beramal shalih, hirggu ketika terjadi pembunuhan,

peluang untuk melakukannya menjadi sempit, karena tidak dapat

menutupi dosanya. Sedangkan kelapangan dalam dosa adalah

ampunan dengan taubat, hingga ketika terjadi pembunuhan tidak ada

lagi pengampunan."

Kesimpulannyq dia menafsirkarurya berdasarkan pandangan

Ibnu Umar yang menyatakan tidak diterimanya taubat orang yang

membunuh.

rltT r1:: i=.fi p 6 (Selama dia tidak menumpahkan darah yang

haram). Dalam riwayat Ismail Al Qadhi dari jalur ini disebutk*, il 6

lrt' lr*l(selama tidak berlumuran dengan darah yang haram).

Ath-Thabarani menukil riwayat dalam lcttab Al Mujam Al Kabir dari
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Ibnu Mas'ud dengan sanad yang para periwayatnya tsiqah hanya saja
sanad yang terputus, seperti hadits Ibnu umar yang juga secara
mauquf, di bagian akhimya dia menambahkan, Ll (,r? rIS 4Al $
iv',s' q (Jika dia menumpahkan darah yang haram, maka dicabutlah

rasa malu darinya).

Imam Bukhari kemudian mengemukakannya dari jalur Ahmad
bin Ya'qub, dd Ishaq bin Sa'id, dari ayahnya, dari Abdullah bin
lJmar, lFtri gJ)i or'01(sesungguhnya di antara perkara-perrrara

yang membinasakan). Kata warathaat disebutkan dengan harakata

fathah pada huruf wau. Ibnu Malik menyebutkan, bahwa dalam
riwayat ini disebutkan juga dengan harakat sulan pada huruf ra'
(warthaat), dan yang benar adalah dengan harakat fathah pada huruf
ra', warathaat yang merupakan bentuk jarnak dali, warthah, yang
artinya binasa. contohnya , *;t d tyt i9i (n run terjerumus ke dalam

perkara yang membinasakan). Maksudnya, perkara yang tidak akan
menyelamatkan dirinya. Dalam hadits ini ditafsirkan dengan, yME
tidak ada jalan keluarnya bagi yang menjatuhkan diri ke dalamnya.

pi-.tr irfL (Menumpahkan darah). Maksudnya, menumpahkan

darah dengan cara apa pun.

b A (Tanpa alasan yang menghalalkannya). Dalam riwayat

Abu Nu'aim disebutk *, y-3; p. (Tanpa alasan yang haq).Ini sesuai

dengan redaksi ayatnya. Apakah riwayat yang mauquf pada rbnu
umar merupakan cabang dari riwayat yang marfu'? Artinya, seolah-
olah dari redaksi yang menyebutkan "pembunuh tidak akan berada
dalam kelapangan" Ibnu umar memahami bahwa si pelaku
menjatuhkan dirinya hingga membinasakannya. Tapi kalimat, ;
tr-.li ou-bj1 (Dari perkara-perkara yang membinasakan)

mengindikasikan bahwa ini berbeda dengan redaksi pertam4 sehingga
terkesan ancamannya lebih keras. Al Ismaili menyatakan, bahwa
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riwayat kedua ini salah, namun dia tidak menjelaskan letak

kesalatrannya. Saya kira kesalahan itu berasal dari segl

kesendiriaannya Ahmad bin Ya'qub dalam meriwayatkannya, karena

dia meriwayatkannya dari Ishaq bin Sa'id bu An-Nadhr Hasyim bin
Al Qasim, Muhammad bin Kunasan dan lainnya dengan redaksi yang

pertama.

Diriwayatkan juga secara valid dari Ibnu Umar, bahwa dia

mengatakan tentang orang yang membunuh dengan sengaja tanpa haq,

a--LJl Jr"Li 1|!Jr!;lr;tr 
"6ir 

'U\'r:j (Berbekallah engkau dengan air

dingin, larena sesungguhnya engkau tidak akan masuk surga). At-
Tirmidzi meriwayatkan dari hadits Abdullah bin Umar, fi 6fur ilrr;

f fi,y'Ui'* itjri lSirronya seluruh dunia lebih ringan bagi

Allah daripada pembunuhan seorang muslim). Setelah itu At-Tirmidzi
berkata" "Hadits ini hasan."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, An-Nasa'i meriwayatkannya

dengan redaksi, $L.lr !$'Hi'r-+ 'JLi y:$t',fi lsungsull

membunuh seorang mulanin lebih besar d.i sisi Allah daripada

sirnanya dunia).

Ibnu A1 Arabi berkat4 "Diriwayatkan secara valid larangan

membunuh binatang tanpa haq dan ancamanny4 apalagr membunuh

manusia, dan terlebih lagi orang yang bertakrra."

Kaiga, !, * ;f (Dari Abduttah).Maksudnya,Ibnu Mas'ud.

,6',t-Jt e /6,'# &,;i\l lfang pertama trnli diputuskan di

antara sesama manusia adalah perkara darah). Imam Muslim

menambatrkan dari jalur lainnya dari A1 A'masy, y,tit ft- (Pada Hari

Kiarnat). Saya telah mengemukakan penjelasannya pada bab tadi dan

cara memadukannya dengan hadits Abu Hurairat, i:|t g;',.;e,J-A S\i

'r$)t-b (Yang pertama kali diperhitungknn/diperil<sa pada seseorang

adalah shalatnya). Kami ingatkan di sini, bahwa An-Nasa'i

46A - FATITUL BAARI



meriwayatkan kedua hadits itu dalam satu hadits dari jalur Abu Wa'il,
dari Ibnu Mas'ud secara marfu', ;aii-c J\L,iyLlr #t n Qt^i-6 J3i

o6',t-Jt d /6t g. (Yang pertama kali diperiksa pada seorang hamba

adalah shalat, dan yang pertama kali diputuslan di antara sesama

manusia adalah perkara darah). Maksudny4 pengadilan pertama

pada Hari Kiamat adalah pengadilan tentang darah. Hadits ini
menunjukkan betapa besarnya perkara pembunuhan. Ini juga dijadikan

sebagai dalil ketika menyatakan bahwa pengadilan itu khusus terkait

dengan manusia dan tidak ada kaitannya dengan binatang. Namun

pandangan ini keliru, karena intinya hanya membatasi hadits tentang

pengadilan di antara sesama manusia, dan tidak menyebutkan

penafian pengadilan antar binatang setelah pengadilan antar sesama

manusia.

Keempat, )flj 3ri irit (At Miqdad bin Amr). Dia adalah

periwayat yang dikenal dengan sebutan Ibnu Al Aswad.

"# 
o\(Jika aku berjumpa). Demikian redaksi yang tercantum

dalam riwayat mayoritas, sedangkan dalam riwayat Abu Dzar

disebutkan, q;hii ,i{su. q*a:;bi,ddd ,}'g',4 }l (serunsyrhwa

alat berjumpa dengan orang kafir, lalu kami bertempur. Dia kemudian

menyabet tanganku dengan pedang hingga memutuskannya).

Konteksnya menunjukkan bahwa peristiwa itu pematr terjadi,

sedangkan redaksi yang pertama menunjukkan kebalikannya (belum

te{adi), yaitu Al Miqdad menanyakan tentang hukumnya bila hal itu
terjadi. Pada pembahasan tentang perang Badar telah dikemukakan

dengan redaksi, 1d(ir',H >V')',ri!'ui'r>r\i @ a gaimana m enurutmu

bila alru berjumpa dengan seseorang dari pasukan orang-orang

kafir). Ini menguatkan riwayat mayoritas.

lfu:1f il (Kemudian dia bersembmyi ke balik sebuah

pohon). Maksudnya, berlindung di baliknya. Dalam riwayat Al
Kasymihani disebutkan dengan redaksi, 13r; iI f (Kemudtan dia
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bersembunyi darilcu ke balik sebuah pohon). Kata "pohon" ini hanya

sebagai perumpirmaim.

l,tiLf SAl laan dia beraknta, "Aku pasrah kepada Allah.")

Maksudnya, aku memeluk Islam.

'a--rk "oi'E'$X 1-J,6 *:jii'it;i gar" sesungguhnya

lredudukannya sama denganmu sebelum engkau membunuhnya). Al
Karmani berkata, '?embunuhan itu bukan sebab berubahnya status

masing-masing dari keduanya menjadi posisi yang lain. Menurut ahli
tata bahasa Arab, itu ditakwilkan dengan pemberitahuan, bahwa itu
adalah sebab aku memberitahukan kepadamu tentang hal itu.
Sedangkan menurut para ahli bayan, yarLg dimaksud adalah

melazimkannya, seperti ungkapan darahmu dihalalkan bila engkau

bermaksiat."

i:F-b|'fi *pr'c*ib (Dan engkau menjadi dalam

kedudukannya sebelum dia mengatalan). Al Khaththabi berkata,
"Maknanya, orang kafir dihalalkan darahnya dengan hukum agama

sebelum dia memeluk Islam. Jika dia telah memeluk Islam, maka

darahnya terpelihara sebagai muslim. Jika setelah itu (yakni setelah

masuk Islam) dia membunuhnya, maka darahnya (si pembunuh)

menjadi halal dengan hak qishash sebagaimana halalnya daratr orang

kafir karena haq agaffLa. Maksudnya, bukan menyandangkan

kekufuran (kepada si pembunuh) sebagaimana yarLg dinyatakan oleh
golongan Khawarij yang mengkafirkan orang Islam lantaran

melalcukan dosa besar. [rtinya, kesamaan kedua status dengan latar

belakang yang berbeda. Yang pertama adalah menjadi sama sepertimu

dalam hal terpeliharanya darahnya, dan yang kedua engkau menjadi
seperti dia dalam hal darahnya tidak terpelihara."

Ibnu At-Tin menukil dari Ad-Dawudi, dia berkata,

"Maknanya, engkau menjadi pembunuh sebagaimana sebelumnya dia

sebagai pembunuh. Ini termasuk bentuk kalimat sindiran. Maksudnya,

masing-masing dari keduanya adalah pembunuh, dan tidak
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memaksudkan bahwa dia menjadi kafir karena membunuhnya."

Ibnu At-Tin menukil maknanya dari Al Muhallab, dia berkatq
"Maknanya, dengan niatmu membunuhya secara sengaja merupakan

dosa sebagaimana halnya dia berdosa lantaran sengaja membunuhmu.

Kalian berdua sama-sama dalam satu kondisi kemaksiatan."

Ada yang mengatakan, bahwa maknanya adalah darahmu

baginya halal sebelum engkau memeluk Islam dan engkau adalah

seperti dia dalam kekufuran, sebagaimana halnya darahnya halal

bagimu sebelum dia mengucapkan itu. Ada juga yang mengatakan,

bahwa maknanya adalah dia diampuni dengan syahadat tauhidnya

sebagaimana halnya engkau diampuni dengan turut serta dalam perang

Badar.

Ibnu Baththal menukil dari Ibnu A1 Qashshar, bahwa makna

sabda beliau, 4*?. tb (dan englmu seperti kedudukannya),

maksudnya adalah dalam menghalalkan daratr. Artinya, beliau ingin
membuatrya segan unfuk membunuhnya, bukan berarti bila orang

kafir berkata, ((.Aku masuk Islam," lantas haram dibunuh. Lalu
ditanggapi, bahwa darah orang kafu adalah halal, sedangkan orang

Islam yang dibunuhnya secara tidak sengaja dan tidak mengetahui

bahwa dia orang Islam, dan membunuhnya itu berdasarkan dugaan

bahwa orang tersebut menyatakan masuk Islam hanya unfuk
menyelamatkan diri, maka statusnya tidak sama dalam hal kehalalan

darahnya.

Al Qadhi Iyadh berkata, "Malcnany4 dia seperti yang

dibunuhnya dalam hal menyelesihi kebenaran dan melakukan dos4
walaupun bentuknya berbed4 kare,na yang satunya kekufuran
sedangkan yang lainnya kemaksiatan. "

Selain itu, ada yang mengatakan, bahwa maksudnya adalah

bila engkau membunuhnya kare,lra menghalalkan pembunuhannya,

maka engkau sama dengan dia dalam hal kekufrran. Ada juga yang

mengatakan, bahwa yang dimaksud dengan kesamaan adalah dia
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diampuni karena syahadat tauhidnya dan engkau diampuni karena
telah turut serta dalam perang Badar.

Ibnu At-Tin juga menukil dari Ad-Dawudi, bahwa dia
menakwilkan dengan penakwilan lainnya, dia berkata, "[ri ditafsirkan
oleh hadits Ibnu Abbas yang terdapat di akhir bab, dan maknanya
adalah boleh jadi orang yang bersembunyi di balik pohon setelah
memotong tanganmu ifu adalah memang orang beriman yang
menyembunyikan keimanarutya di tengah kaumnya yang kafir karena
mereka menguasai dirinya. Jika engkau membunuhnya maka engkau
diragukan saat membunuhnya, apakah Allah menganggapmu sengaja

atau tidak sengaja, sebagaimana halnya keimanannya diragukan
karena ada kemungkinan bahwa dia selama ini memang
menyembunyikan keiman anrry a."

Kemudian dia berkata, "Jika ada yangmengatakan, bagaimana
bisa dia memotong tangan orang mukrnin jika dia memang termasuk
orang yang menyembunyikan keimanan? Maka dapat drjawab bahwa
dia hanya membela diri dari orang yang hendak membunuhnya. Oleh
karena itu, tindakan itu dibolehkan, sebagaimana halnya
dibolehkannya orang beriman membela dirinya dari orang yang
hendak membunuhnya walaupun tindakan membela diri itu
menyebabkan terbunuhnya orang yang hendak membunuhnya. Maka
dari itu, Nabi SAW tidak menetapkan tebusan terhadap tangan Al
Miqdad."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, ada beberapa kesimpulan yang
diambil, di antaranya: Pemaduan antara kedua kisah tersebut dengan
cara seperti itu walaupun keduanya berbeda, karena yang diterapkan
pada hadits Ibnu Abbas adalah kisah usamah yang akan dikemukakan
pada bab berikutnya, yaitu seorang laki-laki yang hendak dibunuhnya
lalu dia berkata, "Aku muslim," kemudian dia membunuhnya karena
menduga bahwa orang tersebut berkata seperti itu untuk melindungi
dirinya dari pembunuhan. Orang tersebut pada asalnya memang
seorang muslim. Yang terjadi dalam kisah Al Miqdad adalah sama
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seperti yang akan saya jelaskan, sedangkan kisah pemotongan tangan

adalah berupa permintaan fatwa dengan dugaan bila hal itu terjadi,

sebagaimana yang telah dipaparkan. Jawaban atas permintaan fatwa

yang mengandung larangan untuk membunuhnya adalah karena orang

tersebut menampakkan keislaman sehingga darahnya terlindungi,

sedangkan yang dilakukannya sebelum memeluk Islam adalah

dimaafkan.

Selain itu, jawabannya yang dinilai rumit perlu ditinjau lebih

jauh, karena sebenarnya dia bisa saja mencegahnya ketika seorang

muslim hendak membunuhnya, dengan berkata, "Aku muslim,"

sehingga orang yang hendak membunuhnya bisa menahan dirinya dan

tidak langsung menebas tangannya padahal dia bisa mengatakan

perkataan itu dan sepertinya.

Hadits ini juga menunjukkan sahnya keislaman seseorang

dengan berkata, "Aku pasrah kepada Allah," dan tidak lebih dari itu.

Pandangan ini perlu ditinjau lebih jaul5 karena perkataan itu untuk

menghentikan suatu tindakan terhadap dirinya, karena dalam sebagian

jalur periwayatannya disebutkan, bahwa orang tersebut berkata, "laa

ilaaha illallaah," yaitu riwayat Ma'mar dan Az-Zuhri yang dinukil

Imam Muslim dalam hadits ini.

Hadits ini adalah dalil yang membolehkan menanyakan suatu

peristiwa yang belum terjadi berdasarkan keterangan tadi. Pendapat

sebagian ulama salaf yang menyebutkan bahwa hal itu makruh

ditanyakan, dapat diartikan bahwa itu adalah peristiwa yang sangat

jarang terjadi, sedangkan yang sangat mungkin terjadi atau yang

biasanya terjadi, maka disyariatkan untuk ditanyakan agar diketahui.

Kelima,i:; dri i +'Sa5 6attt bin Abi Amrah berkata).

Dia adalah Al Qashshab Al Kufi, yang tidak diketahui nama ayahnya.

Riwayat mu'allaq ini diriwayatkan secara maushul oleh Al Bazzar,

Ad-Daraquthni dalam kitab Al Afrod dan Ath-Thabarani dalam kitab

Al Kabir dari riwayat Abu Bakar bin Ali bin Atha' bin Muqaddam,
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ayahnya Muhammad bin Abi Bakar Al Muqaddami, dari Habib yang
awalnya menyebutkan, ,iri-i"jr W{; *, * iO' .,,; !, |bj*.
11 j1 I 'oi t4zl ,Jui ,{ii ";9 ,lc ti p,r.6yj ti1 flrr.j e:il $i
'dit 3rii'rir # rs;ri .?ttt lRasutuilah sAW pernah mengirim pasulcan

yang di antaranya terdapat Al Miqdad. saat brigade ini mendatangi
musuh, mereka mendapati para musuh berlarian, dan di antara
merelra terdapat seorang laki-laki yang memiliki banyak harta yang
tidak lari. Laki-laki itu kemudian mengucapknn, "Alan bersaksi bahwa
tidak ada sesembahan kecuali Atlah." Lalu dia [At MiqdadJ
menghampirinya dan membunuhnya).

Di dalam hadits ini juga disebutkan, in' & iiut JylU.s frfil
^..irr :l a-jt'1,-; en l;.Ft,lrr rt 4l j,6 >+1 'di tt+ 6_ ,|rui ,:a,t-: #

ht & dtiA ,LSi u'.4 yi ,p e e:* tilr:g'r;-l,d u-,?tr SS6

Litillu--,ki-49,1j) ot-t'::t:t +\'*i * (Meretra tremudian

menceritakan hal itu kepada Rasulullah SAW, matra beliau bersabda,
"Wahai Miqdad, engkau telah membunuh seseorang yang
mengucapkan, 'Laa ilaaha illallaah'. Bagaimana dengan ucapanmu,
'Laa ilaaha illallaah'?" Maka Allah pun menurunkan ayat, ,,Hai

orang-orang yang beriman, apabila kamu pergi [berperangJ di jalan
Allah, malrn telitilah." setelah itu Nabi sAW bersabda kepada Al
Miqdad, "Dia adalah seorang mulonin yang menyembunyikan
keimanannya.')

Ad-Daraquthni berkat4 "Habib meriwayatkannya sendirian,
dan Abu Bakar juga meriwayatkan ini sendirian darinya.,,

Saya (Ibnu Hajar) katakan, riwayat Abu Bakar diperkuat
dengan riwayat SuSan Ats-Tsauri namun dia meriwayatkannya secara
mursal. Selain itu, Ibnu Abi Syaibah, meriwayatkannya dari waki',
darinya. Ath-Thabari juga meriwayatkannya dmi jalur Abu Ishaq Al
Yazari, dari Ats-Tsauri. Redaksi waki' dengan sanad-nya dari Sa'id
bin Jubair adalah, {-i ,# lylti; iriiir ef Ut Miqdad bin At
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Aswad berangkat dalam suatu pasuknn). Setelah itu dia menyebutkan

haditsnya secara ringkas hingga, i:rt (lalu turuntah [ayatfi tanpa

menyebutkan hadits mu'allaq tersebut. Kisah ini telah diisyaratkan

dalam tafsir surah An-Nisaa', dan perbedaan pendapat tentang sebab

turunnya ayat tersebut beserta cara memadukannya telah dijelaskan

sebelumnya.

2. Firman Allah: ...ti(l( "iltj "Barangsiapa memelihara

kehidupan seorang manasia..-" (Qs. Al Maa'idah [5]: 32)

.t1; .,rtrr tli CKu- lf r* r? ,y ,a& i.r Jv

Ibnu Abbas berkata l'"rr**.r"nu ***rr*an
membunuhnya kecuali dengan haknyq maka dia seakan-akan telah

memelihara kehidupan manusia semuanlxa."

6867. Dari Abdullah RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda
*Tidaklah suatu jiwa dibunuh melainkan pada anak Adam yang

pertama ada bagian darinya."

fr-:,-'; v 'ir-i *j ri[.iit -*Ut,f ,:;J u.yt *'*
,f aG)'€ex i.;iftk ,s*-.

6868. Dari Abdullatr bin lJmar, dari Nabi SAW, beliau

bersabd4 "Janganlah kalian kembali menjadi l*fi, setelah

lcetiadaanla4 dimana sebagian lmlian menebas leher sebagian

. , ). c, e .,€)ltPf
;'ok\*
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lainnya."

6869. Dari Jarir, dia berkata, "Nabi SAW bersabda kepadaku
dalam haji Wada', 'Diamkanlah orang-orang. Janganlah kalian
kembali menjadi kafir setelah ketiadaanku, dimana sebagian kalian
menebas leher sebagian lainnya'." Hadits ini diriwayatkan juga oleh
Abu Bakrah dan Ibnu Abbas dari Nabi SAW.

.-"At ,tri ,iG"ri- ;''t:tt'6'&,)
6870. Dari Abdullah brn Amr, dari Nabi SAW, beliau

bersabda, "Dosa-dosa besar adalah: Memperselattukan Allah,
durhaka terhadap kedua ibu-bapak 

-atau 
beliau bersabda, "sumpah

palsu," Syu'bah ragu-.

Mu'adz berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami, (bahwa)
beliau bersabda, "Dosa-dosa besar adalah: Mempersekutukan Allah,
sumpah palsu dan durhaka terhadap kedua ibu-bapak 

-atau 
beliau

bersabda, " Membunuh j iw a " -.
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;r-gtr *i ,lu'rt;:

'ju ,i;rl;,J';1i,

6871. Dari Anas bin Malik, dari Nabi SAW, beliau bersabda,

"Dosa besar yang paling besar adalah: Mempersekutuknn Allah,

membunuh jiwa, durhaka terhadap kedua ibu-bapak dan perkataan

palsu 
-atau 

beliau bersabda: Kesaksian palsu-."

t-&b?rr ur, *rc i. N'; "icf i#- ,i$'ot;b l tl:1L

;J .;eL u -y;t jy*3 ;a\t ,k yt J';., k, ,Ju

t--, )G i\i A|y;; 6 t$r'i,i .ii6 * ?rt, t4
'o;;:<ti A'",-rss,iu .ilr oti\) J6 itry Lu:Js 'e
t ht ,k 4, |!ii { 6* (i,Jv .ffi e ,rrr'^Xb'
:JLs thr it it'l',Su t1 'r";.'^asi ,Lt;l t- ,; Jt- :Jv *t
yf n-rt ! i6 6'r; 

^i^4i ilG .*# ok Q ,ir S';:, ( 'Lii
lz

J:t'.*i';l'l ,!t'*t J; ,*,;'rK- Jt) b 'iu tior

6872. Abu Zhabyan menceritakan kepada kami, dia berkata:

Aku mendengar Usamatr bin Zud bin Haritsah RA, dia berkat4

"Rasulullah SAW mengirim kami kepada kabilah Huraqah dari

Juhainah. Lalu kami menyerang mereka di pagi hari dan kami berhasil

menyergap mereka. Aku dan seorang laki-laki dari golongan Anshar

berjumpa dengan seorang laki-laki di antara mereka (yang kami

serang), ketika kami menghampirinya dia mengucapkan, 'Laa ilaaha

;r'ht * dt o",,?Ut i,f "*

iu:)t ii'&i ,nfut ,F: ,iturSri:,1i

.rr;iti;r*j

'ipt'tu;
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illallaah'. Orang Anshar itu kemudian menahan diri (sehingga tidak
membunuhnya), maka aku segera menikamnya dengan tombakku
hingga membunuhnya. Ketika kami kembali, hal itu sampai kepada

Nabi SAW, maka beliau bersabda kepadaku, 'Wahai (Jsamah, apakah
engkau membunuhnya setelah dia mengucapkan laa ilqaha illallaah?'
Aku menjawab, 'Wahai Rasulullah, dia hanya melindungi diri'. Beliau
bersabda lagi, 'Apakah engkau membunuhnya setelah dia
mengucapkan laa ilaaha illallaah?' Beliau terus mengulang-ulanginya

kepadaku, sampai-sampai aku berangan-angan, kalau saja aku belum
memeluk Islam sebelum hari itu."

f;J i t :dt'a ;L :,Su & \t,*, eUt U i;A V
\i ,t* !ur!*t}i Jb ltj.6. &, t'\t -b ar J";.,
',f \3'..:4x vi ,hr i? C j\t ,fi,t, ,;';i') ,G-;

\. / z ) I / - / c 
t 

o . o .t o

.!t ,)\'4); orhs olf 1r.., 'J,; ,t W ap cld).> ffi ot,iilu

6873. Dari Ubadah bin Ash-Shamit RA, dia berkata,

"Sesungguhnya aku termasuk para pemimpin yang berbaiat kepada

Rasulullah SAW. Kami berbaiat kepadanya untuk tidak
mempersekutukan sesuatu pun dengan Allah, tidak mencuri, tidak
berzina, tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah, tidak
merampas, dan tidak bermaksiat dengan surga jika kami melakukan

itu. Jika kami melanggar sesuatu dari itu, maka keputusannya terserah

kepada Allah."

,i .1, \, i. e t,, z ,zto. \.2 t zzr c ). c. c.

FS * aJrl sI^, dt t ckg:-e d)t qf ) -p U. "\t P ,f

JJ"Ut ,r ;';'it;t:r:, ,:r'*-tu Cflt W ;; ;7 :Js

*t*h'
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6874. Dari Abdullah bin Umar RA, dari Nabi SAW, beliau

bersabda, "Barangsiapa menghunuskan senjata kepada kami, maka

bulrnn dari golongan kami."

Hadits ini diriwayatkan juga oleh Abu Musa dari Nabi SAW.

i:3'f C",-y:)tti6'*;,\,41 ,io,i;r #\i .;
UJ ;; ,q\t,Ju ."tr')t ti^ ?:i,* $j';-i,iw
qri*, pr4-Jt &t tiy:)'r+ & ,lLfut * lut'Jy,
) z t ,e

JJ. i ,"J.t )t t.ii ,,irr J';:, ( 'Ljj .r6t e S'$irr'..Jt iu
.ev ;x * A"; ok ft 'ju 

s,Jrii:^jr

6875. Dari Al Ahnaf bin Qais, dia berkata, "Aku berangkat

untuk menolong orang ini, kemudian Abu Bakrah menemuiku lalu

berkata, 'Hendak kemana engkau?' Aku menjawab, 'Menolong laki-

laki ini'. Dia berkata, 'Kembalilah, karena sesungguhnya aku

mendengar Rasulullah SAW bersabda, *Jika dua orqng muslim

berhadapan dengan pedang mereka, maka yang membunuh dan yang

dibunuh berada di neraka".' Aku berkata, 'Wahai Rasulullah,

begituiah yang membunuh, tapi bagaimana dengan yang dibunuh?'

Beliau menjawab, 'Sesungguhnya dia juga berambisi untuk

membunuh temannya'."

Keterangan Hadits:

(Bab barangsiapa memelihara kehidupan seorang manusia).

Selain riwayat Abu Dzar menyebutkan redaksi, "Bab firman Allah,

'Barangsiapa memelihara kehidupan seorang manusia' ." A1 Mustamli

dan Al Ashili menambahkan, $i a6t rti rJ'K 1U"t o seakan-akan

dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya).
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W'o,tilt$iv,frki q1p?",i,/Vif' i6 Qbnu Abbas

berkata, " Barangsiapa mengharamkan membunuhnya kecuali dengan

halcnya, makn seaknn-akan dia telah memelihara kehidupan manusia

semuanya.") Redaksi ini diriwayatkan secara maushul oleh Ibnu Abi

Hatim. Penjelasannya telah dipaparkan pada pembahasan tentang

tafsir surah Al Maa'idah. Mughlathai menyebutkannya dari jalur

Waki', dari Sufyan, dari Khushaif, dari Mujahid, dari Ibnu Abbas.

Riwayatrya ini kemudian disangkal dengan alasan bahwa Khushaif

adalah periwayat yang lemah, namun ini tertolak karena diriwayatkan

juga dari selain Khushaif. Yang dimaksud dari ayat ini adalah

permuiaanya, yaitu dalam surah Al Maa'idah ayat3l, ;'.1 |'rF U
ttb+ oN$t F dA ,"')1\ e :gs \i f (Barangsiapa yang membunuh

seorang manusia, bukan karena orang itu [membunuhJ orang lain,

atau bukan knrena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-

akan dia telah membunuh manusia seluruhnya). hi sesuai dengan

hadits pertama bab ini, yaitu: 4r,# J\\\iSl ,y,,.tr! ir-i ff
(Melainlran pada anak Adam yang pertama ada tanggungan darinya).

Semuanya menyinggung tentang besarnya perkara pembunuhan, yaitu

dalam dua belas hadits.

Ibnu Baththal berkata, "Hadits-hadits ini menunjuk&an tentang

besarnya perkara pembunuhan dan peringatan keras mengenai itu.

Para ulama salaf berbeda pendapat mengenai maksud firman-Nya, .p
tib+ orb Qetah membunuh manusia seluruhnya) dan u-ali 'o,tfu Vi
(memelihara kehidupan manusia semuanya). Segolongan mereka

mengatakan, bahwa maknanya adalah menyatakan besarnya dosa

perbuatan itu dan besarnya perkara membunuh orang mukmin.

Demikian pendapat yang dinukil oleh Ath-Thabari dari Al Hasan,

Mujahid dan Qatadah. Redaksi versi Al Hasan adalah, bahwa orang

yang membunuh safu jiwa akan masuk neraka sebagaimana dia

membunuh seluruh manusia.

Ada yang berpendapat, bahwa semua manusia adalah
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musuhnya. Ada juga yang mengatakan, bahwa si pembunuh wajib
menanggung tebusan karena membunuh seorang yang beriman,

seperti halnya diwajibkan atasnya hal itu jika dia membunuh semua

manusia, karena dia hanya menanggung satu pembunuhan terhadap

semuanya. Demikian riwayat yang dinukil oleh Ath-Thabari dari Zaid
bin Aslam. Ath-Thabari sendiri memilih pendapat yang menyatakan

bahwa maksudnya adalatr besarnya hukuman pembunuhan dan

kerasnya ancaman, yang mana membunuh safu orang disamakan

dengan membunuh semua manusia dalam hal memastikan kemurkaan

Allah dan adzab-Nya. Sebaliknya siapa yang tidak membunuh

seorang pun berarti telah memelihara kehidupan semua manusia.

Ibnu At-Tin menceritakan bahwa malananya adalah

barangsiapa yang dikenakan qishash atasnya, lalu dia dimaafl<an,

maka yang memaaftan itu mendapat pahala seperti halnya dia

memelihara kehidupan semua manusia. Ada juga yang mengatakan,

bahwa dia disyukuri atas nama semua manusi4 dan seakan-akan dia
telah me,nrberi kepada mereka semua.

Ibnu Baththal berkat4'Dia lebih memilih pendapat ini, karena

tidak ada jiwa yang dibunuh dalam kondisi danrat yang menyamai

pembunuhan semua jiwa dan tidak ada pemeliharaan suafu jiwa yang

menyamai pemeliharaan semua j iwa."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, sebagian ulama masa kini memilih
pengktrususan bagian pertama dengan dalil anak Adam, karena dialatl
yang mencontohkan pembunuhan, merusak keterpeliharaan darah dan

me,ndorong manusia berani melakukan itu. Namun pendapat ini
lemah, karena yang diisyaratkan oleh awal redaksi ayat,yaitu f-it ;r2

'Uj; (Oleh karena itu) adalahberdasarkan kisatr anak Adam tersebut,

sehingga ini menunjulkan bahwa yang disebutkan setelahnya terkait
dengan selain kedua anak Adam itu. Jadi, memaknainya berdasarkan

keumumannya yang znahir adalah lebih utarna.

Pada bab ini Imam Butfiari mengemukakan dua belas hadits,

I

I

I

I
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yaitu:

Pertama, "*k P 1 (Tidaklah suatu jiwa dibunuh). Hafsh

menambahkan dalam riwayatnya, riib (secara zharim), dan pada

pembahasan tentang berpegang teguh dengan Al eur'an dan Sunnah
disebutkan dengan redaksi, tab Jtit ft',y'u; lriaon ada suatu jiwa
pun yang dibunuh secara zhalim).

,:\1i ist i.\ rP (Pada anak Adam yang pertamta). Maksudnya,

menurut mayoritas ulama, yang dimaksud adalah eabil, sedangkan Al
Qadhi Jamaluddin bin washil dalam kitab At-Tarikh berkata, 'Nama
yang dibunuh adalah Qabil, yaitu diambilkan dari kalimat, lr6:j,J'4
(p engorbanannya diterima). "

Ada yang mengatakan, bahwa namanya adalah eaabin. Ada
juga yang mengatakan Qabin. Ini telah diisyaratkan pada bab
"Penciptaan Adam" pembahasan awal-mula penciptaan.

Ath-Thatrari meriwayatkan dari Ibnu Abbas, "Kondisinya saat
itu tidak ada orang miskin yang diberi sedekah. Jadi, pengorbanan saat
itu adalah seseorang menyerahkan korban, bila korbannya diterima
maka akan turun api lalu menyambarnya, jika tidak diterima maka
tidak ada api yang turun menyambarnya.,,

Diriwayatkan dari Al Hasan, dia berkata, "sebenarnya kedua
orang tersebut bukan keturunan langsung Adam, tapi keduanya dari
kalangan bani Israil."

Demikian pendapat yang dinukil oleh Ath-Thabari.
Diriwayatkan dari jalur Ibnu Abi Najih dari Mujahid, dia berkata,
"Keduanya adalah anak Adam dari keturunannya langsung." krilah
pendapat yang masyhur, dan ini diperkuat oleh hadits bab yang
menyebutkarulya dengan kata O-t\ (anak), yaitu anak pertama yang

dilahirkan dari Adam. Ada yang mengatakan, bahwa selama di surga
Adam tidak mempunyai anak selainnya dan dua anak kemb amya,
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karena itulah dia membanggakan dirinya terhadap saudaranya, Habil,

yang mana dia berkata, "Kami adalah anak-anak surga, sedangkan

kalian berdua dari anak-anak bumi." Demikian pendapat yang

disebutkan oleh Ibnu Ishaq dalam latab Al Mubtada

Diriwayatkan dari Al Hasan, "Disebutkan kepadaku, bahwa

Habil dibunuh saat berusia 20 tahun, sedangfuan saudaranya yang

membunuhnya berusia 25 tatrun. Arti Habil adalah hibatullah

(pemberian Allah). Setelah Habil dibunuh dan Adam merasa berduka

karenanya, lahirlah Syits, yang artinya athiyyatullah (pemberian

Allah). Dari Syits inilah, keturunan Adam tersebar luas."

Ats-Tsa'labi berkata" "Para ahli ilmu Al Qur'an menyebutkan,

bahwa Hawwa' melahirkan 40 orang anak dari Adam dalam 20

kehamilan. Yang pertama adalah Qabil dan saudariny4 lqlima, dan

yang terakhir adalatr Abdul Mugtrits dan Amatul Mughits, kemudian

Adam belum meninggal hingga analarya dan anak dari anaknya

mencapai 40.000 orang. Mereka semua kemudian meninggal,

sehingga yang tersisa setelatr badai topan adalah anak keturunan Nuh,

dan dia berasal dari keturunan Syits. Allah berfirman dalam suratr

Ash-Shaffa at ayat ll , S.4t'/.jjE gri A+i (Oo" Kami iadikan anak

cucunya orang-orang yong melanjutkan keturunan). Saat itu orang-

orang yang ikut dalam perahu sebanyak 80 orang. Itulah yang

diisyaratkan oleh firman Allah dalam surah Huud ayat 40, iJ, i;i 6i

J+'11 (Dan tidak beriman bersama dengan Nuh itu kecuali sedikit).

Di samping itu, tidak ada lagi yang tersisa selain keturunan Nuh, lalu

mereka berketurunan hingga memenuhi bumi. Sedikit keterangan

mengenai ini telah dikemukakan dalam judul Nuh pada pembahasan

tentang cerita para nabi."

q r# (Ada bagian dainya'). Pada pembahasan tentang

berpegang teguh dengan Al Qur'an dan sunnah disebutkan, Jwl 6.ss

4t',H ,lo,? ''(Dan mungkin Sufyan berkata: Dari darahnya).Di
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bagian akhirnya disebutkan,'pbl "h;',; & .1Kor"ra dialah yang

mencontohkan pembunuhan). Ini seperti redaksi Hafsh bin Ghiyats

yang telah dikemukakan pada pembatrasan tentang penciptaan Adam.

Kata al kifl berarti bagian. Biasanya, kata ini digunakan untuk makna

ganjaran (pahala) dan pelipatan dosa. Contohnya adalah firman Allah
dalam surah Al Hadiid ayat}8, g;)b ;pq lnonmaFNya kepadamu

dua bagian). Sedangkan contoh yang terkait dengan dosa adalah

firman Allah dalam surah An-Nisaa' ayat 85, 'i t'& fW & ;:
4 ,H (Dan barangsiapa yang memberikan syafaat [pembelaan]

yang buruk, niscaya dia akan memilail bagian [dosal dari padanya).

Redaksi, 
'y,iit'o"',ii\('ol\ 

.1tr"r"na dialah yang pertama kali

mencontohkan pembunuhan) menunjukkan bahwa orang yang pertama

kali mencontohkan sesuatu, maka akan terus mendapatkan pahalanya

atau dosanya. Ini adalah dalil pokok yang menunjukkan bahwa

memberikan bantuan terhadap sesuatu yang tidak halal adalah haram.

Berk6naan dengan masalah ini, Imam Muslim meriwayatkan dari

Jarir, ,y't f" ,tiwr|f u ?r: 6?i ii tg ;:; a3" lrr-:")i e ?'6
y.-.t lt-;,;tia)|j.* u'::t:a)':: #'o€'z* al,, p>r:li e eVi
(Barangsiapa yang mencontohkan di dalam Islam suatu kebiasaan

yang baik, maka dia memperoleh pahalanya dan pahala orang yang

melalrukannya, hingga Hari Kiamat. Dan barangsiapa yang

mencontohkan di dalam Islam suatu kebiasaan yang buruk, maka dia

akan menanggung dosanya dan dosa orang yang melakukannya,

hingga Hari Kiamat).

Diriwayatkan dari As-Sudi, "Qabil membentur kepala

saudaranya dengan batu hingga meninggal." Diriwayatkan dari Ibnu

Juraij, "Iblis menampakkan diri kepadanya, lalu dia mengambil batu

lalu membentur kepala seekor burung dengannya. Lalu Qabil
melalrukan hal itu, dan saat itu dia sedang berada di gunung Tsaur."

Ada yang mengatakan bahwa sedang di depan goa Hira'. Ada juga
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yang mengatakan di India, dan ada pula yang mengatakan ketika

berada di lokasi masjid terbesar di Bashrah. Kemudian tentang

penguburannya, sebagaimana yang dikisahkan Allah dalam Al

Qur'an.

Kedaa, t::k ey. try} 1 (Janganlah knlian kembali menjadi

kafir setelah ketiadaanku). Ada delapan pemaknaan tentang redaksi

ini.

1. Pendapat golongan Khawarij, yaitu sesuai dengan zhahirnya.

2. Berkenaan dengan orang-orang yang menghalalkan.

3. Makna kafir di sini adalah terkait dengan keterpeliharaan kaum

muslimin dan hak-hak agama.

4. Kalian melakukan perbuatan orang-orang kafir dalam hal

saling membunuh

5. Mengenakan senjata. Dikatakan l;\: -F (memakaikan kain di

atas baju besinya).

6. Kufur terhadap nikmat Allah.

7. Maksudnya adalah peringatan terhadap perbuatan itu, dan tidak

memaksudkan zhahirnya.

8. Kalian tidak saling mengafirkan, misalnya suatu kelompok

mengafirkan kelompok lainnya dengan berkata, "Hai kafir,"
sehingga menyebabkan kafirnya salah satu dari keduanya.

Kemudian saya menemukan pendapat yang kesembilan dan

kesepuluh yang akan saya sebutkan pada pembahasan tentang

fitnah. Penjelasan tentang hadits ini akan dipaparkan pada

pembahasan tentang fitnah.

Ketiga, hadits Jarir bin Abdullah Al Bujali.

,16 t L,,'r:.1, \ (Diamtranlah orang- orang). Maksudnya, mintalah

agar mereka diam supaya dapat mendengarkan pidato. Redaksi yang

lebih lengkap telah dikemukakan pada pembahasan tentang haji.
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Penjelasannya juga akan dipaparkan pada pembahasan tentang fitnah.

Keempat d,an kelima, q,&'i.t:if". i lt:r;, (Diriwayatkan juga

oleh Abu Balwah dan lbnu Abbas). Maksudnya, sabda beliau, t_t*;1

$-1i; qg. ganganlah kalian kembali menjadi kafir setelah

lretiadaanlat). Hadits Abu Bakrah diriwayatkan secara maushul oleh
Imam Bukhari secara panjang lebar pada pembahasan tentang haji dan
telah dijelaskan di sana, kemudian akan dikemukakan lagi pada
pembahasan tentang fitnah, demikian juga hadits Ibnu Abbas.

Keenam, hadits Abdullah bin Amr tentang dosa-dosa besar.
Penjelasannya telah dipaparkan pada pembahasan tentang adab.

*J t!-b'.,'.J;ir ihit dti'ri i4tit U,*j (Durhaka terhadap

kedua ibu-bapak -atau beliau bersabda: sumpah palsu, Syu,bah
/agu-).Saya (Ibnu Hajar) katakan, pada pembahasan tentang sumpah
dan nadzar telah dikemukakan dari jalur An-Nadhr bin Syumail dari
Syu'bah dengan huruf wau tanpakeraguan, dan di samping ketiga hal
itu dia menambahk *, u-LlJlt p3 1o"" membunuh jiwa). poin inilah

yang dimaksud pada bab ini.

\u;1Uu'adz) adalahlbnu Mu'adz Al Anbari. Ini termasuk

komentar Imam Bukhari. A1 Karmani menyatakan, bahwa
kemungkinan itu perkataan Muhammad bin Basysyar sehingga sanad-
nya maitshul. Al Ismaili telah meriwayatkannya secara maushul dali
riwayat Ubaidullah bin Mu'adz, dai- ayahnya, dengan redaksi, ,'i6!t)
U:yl:it i;*,t -rait ,F ,jG 1l- it:.tit A*rit! 3r,::i (Dan dosa-

dosa besar adalah: Memperselattukan Allah, durhaka terhadap kedua
ibu-bapak, -atau beliau bersabda: membunuh jiwa- dan sumpah
palsu).Ini sesuai dengan komentar Imam Buk*rari, hanya saja lijr
'gl'nt $umpah paku) disebutkan di akhir, dan maksudnya adalah

menetapkan pencantum*, r,ilJr 'pi 
1^"*bunuh jiwa). Kesimpulan



j

dari perbedaan pada Syu'bah, bahwa dia pemah menyebutkannya,
pernah juga tidak menyebutkatnya, dan pemah juga menyebutkannya

secara ragu.

Kaujuft, hadits Anas tentang dosa-dosa besar. Penjelasannya

telah dipaparkan pada pembatrasan tentang adab.

Kedelap an, hadits Usamah.

*it dl'pi t*?tr e !, J:;i6. (Rasutuuah sAW

mengirim kami kepada marga Huraqah). Huraqah adalah salah satu

marga dari spku Juhainatr. Penjelasan tentang penisbatan mereka telah

dipaparkan pada pembahasan tentang penaklukan Makkah.

Ibnu Al Kalbi berkat4 "Mereka disebut demikian karena suatu

peristiwa yang terjadi antara mereka dengan bani Murrah bin Auf bin
Sa'ad bin Dzabyan, lalu membakar mereka dengan anak panah berapi

karena banyaknya yang gugur dari pihak mereka. Pasukan ini disebut
pasukan Ghalib bin Ubaidullah Al-Laitsi. Peristiwa tersebut terjadi
pada bulan Ramadhan tahun 7 H seperti yang disebutkan oleh Ibnu
Sa'ad dari gurunya.

Demikian juga yang disebutkan oleh Ibnu Ishaq dalam tttab Al
Maghazi, "Seorang syaikh dari bani Aslam dari beberapa orang

kaumnya, mereka menuturkan, 'Rasulullah SAW mengirim Ghalib
bin Ubaidullah Al Kalbi Al-Laitsi ke wilayah bani Murratr. Di sana

terdapat Midras bin Nahik, sekutu mereka dari bani Huraqah, lalu
Usamah membunuhnya'."

Ini menjelaskan sebab perkataan Usamah, '-n ptt;rjlt jl&
'zJb 

(Kami dikirim ke marga Huraqah dari sulru Juhainah). Yang

benar, bahwa kisah tentang orang yang membunuh kemudian

meninggal lalu dikuburkan dan dimuntahkan oleh bumi adalah selain

kisah Usamah. Karena Usamah masih hidup lama setelah itu, dan

Imam Buktnri memberi judul pada pembahasan tentang peperangan

'T.Iabi SAW mengirim Usamah btnZafi ke marga Huraqatr dari suku
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Juhainah,,. Setelah itu Ad-Dawudi menjelaskan sesuai dengan

zhahimya, dia berkata, "Mengangkat pemimpin yang belum baligh."

Menanggapi hal ini, ada dua jawaban yang dapat dikemukakan, yaitu:

1. Dalam riwayat itu tidak ada pernyataan bahwa Usamah

merupakan pemimpinnya. Kemungkinan pencantuman judul

dengan menggunakan namanya adalah karena peristiwa itu

dialami olehnya, bukan berarti bahwa dia sebagai

pemimpinnya.

2. Bila peristiwa itu terjadi pada tahun ketujuh atau kedelapan

hijriyah, maka pada saat itu Usamah telah baligh, karena

mereka menyebutkan bahwa ketika Nabi SAW wafat, usia

Usamah 18 tahun.

?Pt t:rbi (Lalu kami menyerang merelm di pagt hari).

Maksudnya, menyerang mereka di pagi hari sebelum mereka

menyadarinya. Kalimv1, "* artinya aku mendatanginya pagr hari

secara tiba-tiba. Contohnya firman Allah dalam surah Al Qamar ayat

38, 
5)f* U$O't ;:.'erb'.tA I 1O an s es ungguhnya p ada es ok harinya

mereka ditimpa adzab yang keknl).

Jr.'a-.3'li 
',H ,Fj, vil'c-tAt (Aku dan seorang laki-laki dari

golongan Anshar berjumpa dengan). Saya belum menemukan nama

orang Anshar yang disebutkan dalam kisah ini.

gii+ '.J'ji (seorang laki-taki di antara mereka [yang kami

serangJ).Ibnu Abdil Barr berkata, 'T'{amanya adalah Midras bin Amr

Al Fadki." Ada juga yang mengatakan Midras bin Nahik Al Fazari,

demikian menurut Ibnu Al Kalbi. Dia dibunuh oleh Usamah, lalu dia

menceritakan kisahnya tUny,tvtalAah menyebutkan, bahwa Abu Sa'id

A1 Khudri berkata, *. ilhc'i t41e:-f rt*,, *vht,,l- 1' J'ri Ui.

i:;;a (Rasululah SAW mengirim pasuknn kepada bani Dhamrah, di

dalam pasukan itu terdapat Usamah), lalu dia menyebutkan bahwa
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Usamah membunuh laki-laki tersebut.

Ibnu Abi Ashim menyebutkan dalam kttab Ad-Diyat, ti'ri

lt l:r,, ol ,;,:,;St f qU I lq ,f p\ i. ,;,;"6:t; lb U art?-

a?'t3 Aw e,tr o,€i :ngo tj)vti )n Jty,p ,*:. *3 * ht ,k
'U:Jt-i; 4lb'Jbi ht *rH *re;o:$ )1;L'O7t J ".s,>\.J6: P, ,

,",/i iui it *'ep 
'*rb 16 :'{: *v Xtt e 'dt iui ,'dli5 b:i ;l

t3:iit ,t:rti fi)t O:rt'L+b tiiol ,f, Of '616 ,t'$i c,6 o"ttr &.tibt
',A.!i"ot,Jwii"i,,#,y. 

lt: eth|o|;6 ;&) * iu' .r,; ',#.'ei,.t

'n-<:a"1 ?s ";$ii 4 7'$',i # (ya'qub bin Humaid menceritatran

kepada kami, Yahya bin Salim menceritakan kepada knmi dari
Hisyam bin Hassan, dari Al Hasan, bahwa Rasulullah SAW mengirim
pasukan berkuda ke Fadak, lalu pasukan itu menyerang mereka,

sementara Midras Al Fadaki telah keluar [meninggalkan loknsiJ sejak
malam hari, dan dia mengatakan kepada para sahabatnya, "Aku akan
bergabung dengan Muhammad dan para sahabatnya." Setelah itu dia
terlihat oleh seorang lakiJaki, kemudian dihampiri, lalu dia berkata,
"Sesungguhnya alat seorang mulonin." Namun dia membunuhnya,

maka Nabi SAW bersabda, "Mengapa engkau tidak membelah

hatinya." Anas kemudian berkata, "sesungguhnya yang membunuh

Midras telah meninggal dan mereka telah menguburkannya. Namun

keesokan harinya, jasadnya ditemukan berada di atas kuburannya,
sehingga mereka pun mengembalikannya [ke dalam latburannyaJ.

Keesokan harinya lagi, mereka selalu menemuknnnya di atas

htburannya. Melihat itu, merekn kemudian menyampaikan hal itu
kepada Nabi SAW, lalu beliau memerintahkan agar mayatnya

dilemparknn ke sebuah lembah di antara dua bukit. Setelah itu beliau
bersabda, "Sesungguhnya bumi dapat menerima orang yang lebih
buruk darinya, tetapi Allah memberi pelajaran kepada kalian.')

Saya (Ibnu Hajar) katakan, jika riwayat ini benar, maka itu
adalah Midras yang lain, dan orang yang dibunuh oleh Usamah tidak
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bernama Mi&as. Riwayat seperti ini dikemukakan juga oleh Ath-

Thabari tentang Milham bin Jatstsamah yang membunuh Amir bin Al

Adhbath. Ketika meninggal lalu dikuburkan, dia dimuntahkan kembali

oleh bumi, lalu dia menyebutkan kjsah yang serupa'

ll}j (Kami menghampirinya). Maksudnya, menemuinya

hingga terkepung oleh kami. Dalam riwayat A1 A'masy dari ,{by
Dzhabyan yang diriwayatkan oleh Muslim disebutkan, )-it lJi'r0
'^it ;, g,1ii*;A 1lf" kemudian menjumpai seorang laki'laki, lalu

alat menumbalcnya dengan tombal<lcu hingga alat membunuhnya).

Dalam hadits Jundab yang diriwayatkan oleh Muslim disebutkan, 6ii

kepadanya, dia berkata, ".Laa ilaaha illallaah," lalu dia

membunuhnya). Kesimpulanny4 pada mulanya dia mengangkat

pedang, namun karena tidak bisa menggapainya untuk menebasnya,

maka dia pun menusuknya dengan tombak.

tilr-J 4i lXetika knmi kembali). Maksudnya, kembali ke

Madinah.

'S '"'t,;jtfu k 4,U;'{.(tt"t itu sampai kepada Nabi

SArn.Dalam riwayat Al A'masy disebutkan , J"p U;'ry 4 g. ei'
'*t * h' .,lla '{,'^t;ti (Aku kemudian merasakan sesuatu karena

hal itu, lalu alcu menceritalcan hal itu lcepada Nabi SAW). Tidak ada

kontradiksi antara keduanya, karena kemungkinannya bahwa yang

menyampaikan itq kepada Nabi SAW adalah Usarnah sendiri, bukan

orang lain.

JLJ J3i. itJfct (Apaknh engkau membunuhnya setelah dia

mengucapknn). Dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan dengan

redaksi, Jrr'ol fi. (Setelah dia mengucaplcan).

Ibnu At-Tin berkata, "Celaan ini mengandung pelajaran dan
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menyampaikan wejangan agar tidak ada lagi orang yang berani
membunuh orang yang telah mengucapkan kalimat tauhid."

Al Qurthubi berkata, '?engulangan perkataan itu dan tidak
diterimanya udzur tersebut merupakan teguran keras agar tidak ada

lagr yang berani bertindak seperti itu."

ti'.,-Gi ttts t;lt (Dia hanya melindungi diri). Dalamriwayat Al

A'masy disebutkan dengan redaksi, g*,,1t',H U? , g($ (Oto

mengucapknnnya knrena talan senjata). Sementara dalam riwayat

Ibnu Abi Ashim dari jalur lainny4 dari Usamah disebutkan, S-;i V,31

bt )4,,,$) (Did melala*an iiu hanya untuk melindungi darahnya).

ft$;:,€ 6t,!,i ,!t ,S:.,r[ 'Lii :5,6 pam menjawab, ,Wahai

Rasulullah, dia hanya ingin melindungi diri.") Demikian dia
mengulangi udzurnya, dan begitu pula pengingkaran beliau. Dalam

riwayat Al A'masy disebutkan, f if i61';16 ,+ +'i, C4fi ^J'!1

(Mengapa engkau tidak merobek hatinya sehingga engkau tahu

apakah dia mengucapkannya atau tidak).

An-Nawawi berkata, "subjek dari kata 4'61 adalah hati.

Maknanya, sesungguhnya engkau hanya ditugasi untuk menindak

sesuatu yang bersifat zhahir dan apa yang diucapkan oleh lisan.

Sedangkan hati, engkau tidak akan mengetahuinya. Oleh karena itu,
beliau mengingkari tindakan yang tidak sesuai dengan yang tampak

dari lisan, dan bersab da, 1-16|i'd*' til lU"ngopa engkau tidak

merobek hatinya) sehingga engkau dapat melihat apakah dia benar-

benar meyakininya atau tidak ketika dia mengucapkan itu. Maknanya,
jika engkau tidak mampu melakukan itu, maka cukuplatr dengan apa

yang dapat diketahui dari lisannya."

Al Qurthubi berkat4 "Ini merupakan dalil bagi kalangan yang

menetapkan perkataan jiwa, dan ini juga dalil tentang berlakunya

hukum berdasarkan sebab yang zhahir, bukan yang batin."
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g'{t'aj;'J\ |:,*Jr1'oli'l ;l'*{13 rr 6o*pai-sampai alal

berangan-angan, kalau saia aku belum memeluk Islam sebe.lum hari

i/z). Maksudnya, keislamanku terjadi pada hari itu, karena Islam

menghapuskan dosa sebelumnya, sehingga dia berangan-angan

seandainya waktu tersebut adalah waktu pertama kali dia masuk

Islam, dan dapat terlepas dari kesalahan tindakan tersebut. hri bukan

berarti dia berangan-angan tidak menjadi muslim sebelumnya.

Al Qurthubi mengatakan, bahwa ini mengesankan bahwa dia

menganggap kecilnya amal-amal shalih sebelumnya bila dibandingkan

dengan tindakan tersebut, yaitu ketika dia mendengar pengingkaran

yang keras. [ri dijelaskan pada sebagian jalur periwayatannya dalam

riwayat Al A'masy, giiii-!( 6 t i13 ,? (5"*pai-sampai aht

berangan-angan seandainya hari itu alru baru memeluk Islam). Dalam

riwayat Muslim dari hadits Jundab bin Abdillah pada kisatr ini

disebutkan tambahan, gtT 4aa 6 -l,il,'n ii Jtt}l:it b A|5.
;ari ifi b:rrt tK-'^;)* cliJr 'U hi'rbii ,e:.1t #.',##t'u hi
{;i.ir' 'rt it r ,iri '.iilr * et ffi -{-t s. lnetuu mengirim suatu

pasukan dari knum muslimin kepada suatu luum dari kalangan

musyrik. Ketika mereka bertemu, seorang laki-laki dari kalangan

kaum musyrikin melukni dan bertindak berlebihan, sehingga seorang

labi-laki dari kaum muslimin berusaha mengejarnya dengan mencari

kelengahannya -kami membicarakan bahwa dia adalah Usamah bin

Zaid-, kemudian ketika dia menganglmt pedangnya, orang itu

berkata, "Laa ilaaha illallaah," lalu dia membunuhnya). Di dalamnya

juga disebutk*, ,il }i" it ajt \.U 1-i5i ,ii ,)ri Pt *v ?ot Sa ;t'oi
,pri sii'r rtu\*r€a W,i,i .d Fl ,yt l?,t ri ,i6 li+V, iy-|xt
|lj; J l:t;-iY (Bahwa Nabi SAW bersabda kepadanya, "Lalu apa

yang akan engkau perbuat dengan laa ilaaha illaltaah saat

mendatangimu pada Hari Kiamat?" (Jsamah berkata, "Wahai

Rasulullah, mohonkanlah ampunan untukht." Beliau bersabda lagi,
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"Apa yang engkau perbuat dengan laa ilaaha illallaah? " Beliau tidak

menambahi itu).

Al Khaththabi berkata, "Kemungkinan Usamah menakwilkan

firman Allah dalam surah Ghaafir ayat 85, ftlt j!9W|#-U"'C

t:*'ii. (Maka iman mereka tiada berguna bagi mereka tatkala mereka

telah melihat siksa Kami). Oleh karena itu, Nabi SAW menerima

udzurnya dan tidak menetapkan diyat maupun lainnya terhadapnya'"

Saya (Ibnu Hajar) katakan, tampaknya, Usamah mengartikan

ketidakbergunaan itu secara umum di dunia dan di akhirat, padahal

sebenarnya maksudnya bukan itu. Perbedaan antara kedua status itu,

bahwa dalam kondisi seperti itu memang ada gunanya, yaitu bisa

menahan serangan terhadapnya hingga perkaranya diperjelas, apakah

dia mengucapkp itu benar-benar tulus dari hatinya atau karena takut

dibunuh. Kondisi ini berbeda bila dia sedang menghadapi kematian

dan nyawanya sudah di kerongkongan. Karena ketika tabir penutup

telah disingkap, pada saat itu bila dia mengucapkannya maka itu tidak

lagi berguna baginya sebab sudah terkait dengan hukum akhirat. Itulah

yang dimaksud oleh ayat tersebut. Sedangkan tindakan Nabi SAW

tidak menetapkan diyat dan tidak pula kafarat atasnya, Ad-Dawudi

berkata, "Kemungkinan hal itu tidak diceritakan karena sudah

diketahui oleh yang mendengar riwayat ini, atau kemungkinan hal itu

terjadi sebelum turunnya ayat tentang diyat dan kafarat'"

Al Qurthubi berkata, "Tidak diceritakannya hal itu tidak

berarti bahwa itu tidak te{adi. Tapi memang hal itu tidak mungkin

terjadi, karena jika hal semacam itu terjadi biasanya tidak dilewatkan

(dalam riwayat). Pengertiarurya, tidak diwajibkan apa-apa atasnya,

karena pada asalnya memang diizinkan untuk membunuh, sehingga

tidak harus menanggung jiwa yang dibinasakannya atau harta yang

dirusaknya, seperti halnya orang yang mengkhitan dan tabib. Atau

karena yang terbunuh itu dari pihak musuh dan tidak ada walinya di

kalangan kaum muslimin yang berhak terhadap diyatnya. Atau karena

FA?IIUL BAARI - 493



-T

Usamah mengakui itu namun tidak ada bukti, sehingga walinya tidak

diwajibkan menanggrmg diyatnya, nzunun pendapat terakhir ini perlu

diteliti lebih jauh."

Ibnu Baththal berkata, "Kisah ini menjadi sebab sumpahnya

Usamah untuk tidak memerangi seorang muslim pun setelah itu. Oleh

karena itu, dia memisahkan diri dari Ali dalam perang Jamal dan

perang Shiffin sebagaimana penjelasan yang akan dipaparkan pada

pembahasan tentang fitnah. "

Saya (Ibnu Hajar) katakan, demikian juga yang terdapat dalam

riwayat Al A'masy tadi, s-b ,A;;'erril ,i:E o'€ 6Gt €i'i.'$L"oi
);:"'i J.tlt- (Bahwa Sa'd bin Abi Waqqash berknta, "Alat tidak akan

me:merangi seorang muslim hingga (Jsamah memeranginya.".) An-

Nawawi berdalil dengan riwayat ini ketika rnenyangkal bagian yang

disebutkan oleh Ar-Raf i, yaitu bag, yang melihat orang kafir yang

memeluk Islam, lalu dia mendapat penghormatan yang banyak,

kemudian dia berkata, "Duhai kiranya dulu aku kafir lalu memeluk

Islam agar aku mendapat penghormatan." Setelah itu Ar-Rafi'i
berkata, "Dia kafir karena itu." Lalu An-Nawawi menyangkalnya,

bahwa itu tidak menyebabkannya kafir, karena saat ifu dan seterusnya

dia dalam Islam. Selain itu, dia ketika itu hanya berangan-angan untuk

masa lalu dengan ikatan keimanan agar mendapat penghorrnatan.

Kemudian dia berdalil dengan kisah Usamah, dan berkata,

"Kemungkinan juga ini berbeda."

Kesembilan, hadits Ubadah.

'*i * to' ,,l2 y,'l?t, triir;. i-$t ,ufit'u ,jl (Sesungguhnya

alat termasuk para pemimpin yang berbaiat kepada Rasulullah SAn.
Maksudnya, pada malam Aqabah.

'!H I irf 
"it 

itil3-6. (Kami berbaiat kepada beliau agar tidak

memperselattutmn). Zhahimya bahwa baiat ini dengan cara tersebut

terjadi pada malam Aqabah, namun sebenarnya tidak demikian
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sebagaimana yang telah saya jelaskan pada pembahasan tentang
keimanan di awal kitab Ash-Shahih ini. Karena baiat di malam
Aqabah adalah, "dalam keadaan ringan maupun terpaksa, susah

maupun mudah, dan seterusnya," sedangkan baiat yang disebutkan di
sini adalah baiat kaum wanita. Jadi, peristiwanya terjadi setelah itu,
karena ayat tentang kaum wanita yang menyebutkan tentang baiat
tersebut diturunkan setelah Umrah Hudaibiyah pada masa gencatan

senjata, sebelum ditaklukkannya Makkah. Sementara baiat kaum laki-
laki terjadi pada saat penaklukan. Saya telah menjelaskan sebab

pemaknaannya dengan peristiwa itu pada pembahasan tentang iman.

Kesepuluh, hadits Ibnu Umar.

4 'o 
-Xi 

'a'.h, qo'p ';,, (Barangsiapa menghunus senjata

kepada kami, makn dia bukan golongan knmi). Yang dimaksud

dengan menghunus senjata kepada mereka adalah untuk memerangi
mereka, karena sikap itu memasukkan rasa takut kepada mereka, dan

bukan menghunus senjata untuk menjaga mereka. Sebab hal itu berarti
membawa senjata untuk mereka, bukan menghunus senjata kepada

mereka. Sabda beliau, Lr'Hi (maka dia bukan golongan knmi)

maksudnya adalah bukan merupakan cara kami. Redaksi yang

diungkapkan ini mengandung maksud bahwa itu bukan ajaran agama
kami. lni adalah bentuk ungkapan peringatan keras agar membuat

mereka takut bersikap seperti itu. Penjelasan tentang hadits ini akan

dipaparkan pada pembahasan tentang fitnah.

Kesebetas, *3 #?tt * 4t f en ;{'og; (Diriwayatkan

juga oleh Abu Musa dari Nabi SAW). Saya (Ibnu Hajar) katakan, akan

dikemukakan secara m aus hul beserta penj elasanny a pada pemb ahasan

tentang fitnah. Di samping itu, ada hadits Abu Hurairah yang semakna

dengannya. Imam Muslim juga meriwayatkan dari hadits Salamah

dengan redaksi, i.iil-lr tAb ,1.e,'5,, (Barangsiapa menghunus pedang

lrepada kami).
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Kedua belas, ,$.|1, (:;'i;\'(Untuk menolong orang ini).

Orang yang dimaksud adalatr Ali bin Abi Thalib, yang mana Al Ahnaf

meninggalkannya dalam perang Jamal.

tidg-{ 9u'r:.l.ir ,Fyrit(Jika dua muslim berhadapan dengan

pedang mereka). Kata muslim dalam riwayat ini disebutkan dalam

bentuk mutsanna, sedangkan dalam riwayat Al Kasymihani

disebutkan dalam bentuk tunggal.

1t-llt 91 (Di neraka). Maksudnya, Allah memberlalarkan

hukuman itu kepada keduanya, karena keduanya sama-sama telatr

melakukan suatu perbuatan yang menyebabkan keduanya layak

diadzab.

9* f e A7'oS 'asl lsesungguhnya dia iuga berambisi

untuk membunuh temannya) adalatr dalil Al Baqillani dan yang

mengikutinya ketika menyatakan, bahwa orang yang bertekad untuk

melakukan kemaksiatan menjadi berdosa walaupun belum

melakukannya. Pendapat ini drjawab oleh kalangan yang

menyelisihinya, bahwa ini berlaku dalam kasus si pelaku (yakni orang

yang berteka$ itu telatr melakukan perbuatannya (namun tidak

berhasil). Sedangkan perbedaan pendapat adalah mengenai orang yang

sekadar bertekad melakukan kemaksiatan, lalu merencanakan namun

dia tidak jadi melakukanny4 apakah dia berdosa? Penjelasannya telah

dipaparkan dalam penjelasan hadits, fure',ii YG'' eU
(Barangsiapa bertekad melalatkan suatu kebaikan .-- dan barangsiapa

bertekad melalatkan suatu keburukan) pada pembahasan tentang

kelembutan hati.

Al Khaththabi berkata, "Ancaman ini berlaku bagi orang yang

berkelahi lantaran permusuhan duniawi atau mengejar kekuas

misalnya-, sedangkan yang memerangi pemberontak, atau membela

diri, maka tidak termasuk dalam ancaman ini, karena secara syar'i

memang diizinkan untuk memerangi. Penjelasan hadits ini juga akan
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dipaparkan pada pembahasan tentang fitnah.

3. Firman Altah: e, eQ-t)t;4b G tr-i Gllt 6 t"

:F ryi U xi's* bi! ,,;'ru, e\ti ) u. #\ ,;u',,;i, ,;asr
.a ! .o..o2v. o ,.o-o,.,,1, o1 {.i- ..ot"-l t,e7

t' cn*si d.lt .f J*rt LD) cov! *J! rl^rli :rf-r*t! lWu
,o ,it '. . r ii

1t-Ji f7t.i; LJe d45 'tli. a;l,$bt "Hai orang-orang yang beriman,

diwajibkan atas kamu qishash berkeruaan dengaru orung-orang yang
dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya

dengan homba sahaya dan wanita dengan wanita. Maka
barangsiapa ysng mendapat suatu pemaafan dari saudaranya,
hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik,

dan hendaklah (yang diberi maafl membayar (diyat) kepada yang
memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu
adalah saatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmal
Barangsiapa yailg melampui batas sesudah itu maka baginya siksa
yang sangat pedih." (Q.. AI Baqarah t2l: 178)

Keterangan:

(Bab firman Allah, "Hai orang-orang yang beriman,

diwajiblran atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang

dibunuh'). Demikian redaksi yang disebutkan oleh Abu Dzan. Dalam

riwayat Al Ashili, An-Nasfi dan Ibnu Asakir disebutkan dengan

redaksi, "F.i uri: -4:rt af ',ju'it ,pir lorong-orang yang

dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya

dengan hamba sahaya 
-hingga firman-Nya- sil<sa yang sangat

pedih). Dalam riwayat Al Ismaili disebutkan,"fl.l -l:j ,/y- "Ut
(Orang-orang yang dibunuh 

-hingga fi,rman-Nya- yang sangat

pedih). Sementara Karimah mencantumkan ayat tersebut secara

lengkap.
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4. Bertanya kepada Pembunuh sampai Dia Mengaku, dan

Pengakuan yang Berkenaan dengan Hudad (Hukuman)

,!,s;qt'p &Lx'rilYif l-r +|tr ue|P'i#
'^-,lrt; ,5i & ,'J7 C ,*j ya\t *Ut vrdfr

';J *:G'ri'r?'rJ;*-Li ,,,*\t'e, #Y i olt'*

';.tt;r:u

6876. Dari Anas bin Malik RA, bahwa seorang Yahudi

membenturkan kepala seorang anak perempuan di antara dua batu,

lalu budak tersebut ditanya, "Siapa yang melakukan ini terhadapmu?

Apakah fulan, ataukah fulan?" Hingga disebutkan nama orang Yahudi

itu. Setelah itu pria Yahudi itu dihadapkan kepada Nabi sAW. Dia

terus (menanyainya) seperti itu hingga akhirnya dia mengalru. Lalu

kepalanya dibentur pada bebatuan.

Keteransan lladits:

(Bab bertanya kepada pembunuh satnpai dia mengalat dan

pengahtan yang berkenaan dengan hudud). Demikian riwayat

mayoritas periwayat. Setelah judul ini dicantumkan hadits Anas

tentang kisah orang Yafuudi dan budak perempwill. Sementara riwayat

An-Nasafi, Karimah dan Abu Nu'aim dalam krtab Al Mustakhrai

dengan membuat kata "bab", dan setelah mencantumkanredaksi, r?lii'

"fi plazab yang pedih), mereka menyebutkan, "Jika pembunuh terus

ditanya hingga mengaku dan tentang pengakuan yang berkenaan

dengan hudud". Apa yang dicantumkan oleh mayoritas periwayat

lebih tepat. Al Ismaili menyatakan, batrwa judul pertama tanpa disertai

hadits.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, ayat tersebut merupakan pokok
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disyaratkarurya kesetaraan dalam hal qishash, demikian pendapat
jumhur. Sementara ulama Kufah menyelishi mereka dengan berkata,

"Orang merdeka boleh dibunuh karena membunuh hamba sahaya, dan

muslim boleh dibunuh karena membunuh kafir dzimmi."

Mereka berdalil dengan firman Allah dalam surah Al Maa'idah
ayat4l,$-};jilbi t ,l'dJ 6s @o, Kami telah tetapkan

terhadap mereka di dalamnya [TauratJ bahwasannya jiwa [dibalasJ
dengan jiwa).

Ismail Al Qadhi dalam trtab Ahkam Al Qur'an berkata,

"Mengompromikan kedua ayat adalah lebih utama, bahwa jiwa
dimaknai dengan kesetaraan. Ini dikuatkan oleh kesamaan pendapat

mereka bahwa bila orang merdeka menuduh zina kepada hamba

sahaya, maka tidak diharuskan hukuman tuduhan terhadapnya. Dan
dari ayat itu dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud adalah jiwa
hamba sahaya, karena di bagian akhir ayat disebutkan, it y. O:U W
Jitt-;S (Barangsiapo yo*g melepaslcan [hak qishashJnya, maka

melepaskan hak itu [menjadd penebus dosa baginyc). Sedangkan

orang kafir tidak dapat disebutkan mutashaddiq (pemberi sedekah)

dan tidak jrga mukaffar anhu (orang yang dimaafkan dosanya).

Demikian juga hamba sahaya tidak dapat bersedekah dengan lukanya,

karena haknya berada di tangan majikarurya."

Abu Tsaur berkata, "Jika mereka sependapat bahwa tidak ada

qishash antara hamba sahaya dengan orang merdeka, maka terlebih

lagi untuk selain jiwa."

Ibnu Abdil Barr berkata, "Mereka sepakat bahwa hamba

sahaya dibunuh karena membunuh orang merdeka, perempuan

dibunuh karena membunuh laki-laki dan laki-laki dibunuh karena

membunuh perempuan. Namun diriwayatkan dari sebagian sahabat

seperti Ali dan tabiin seperti Al Hasan Al Bashri, bahwa jika laki-laki

membunuh perempuan lalu para wali korban menginginkan agar laki-

laki itu dibunuh, maka mereka wajib menanggung setengah diyat, jika
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tidak maka mereka hanya memperoleh diya', penuh. Pendapat ini tidak

diriwayatkan secara valid dari Ali, tapi itu merupakan pendapat

Utsman Al Batti, salah seorang ahli fikih Bashrah. Hal yang

menunjukkan kesetaraan laki-laki dan perempuan, mereka sepakat

bahwa jika orang yang tangannya buntung atau orang yang matanya

buta sebelah membunuh orang yang nornal secara sengaja, maka

u'ajib diqishash, dan diyat tidak diwajibkan karena faktor mata atau

tangannya."

Redaksi dalam judul bab ini "Bertanya kepada pembunuh

sampai dia mengaku," maksudnya adalah orang yang dituduh

membunuh namun tidak ada bukti.

]l:{'tti 6olr*o seorang Yahudi)- Saya belum menemukan

nama pria Yahudi tersebut.

#-:A ai::,-p-, (Membenturkan kepala seorang anak

perempuan). Kata ar-radhdh (benturan) semakna dengan ar-radhhu

(hantaman). Sedangkan kata al iaariyah (anak perempuan) bisa

diartitr:air sebagai hamba sahaya dan bisa juga orang merdeka, tapi

beiu:ir baligh. Dalam rir.vayat Hisyam bin Zaid dari Anas. pada bab

berikutny:: disebutharl, *:g fr- ar; ; a);au, Cdn\1 W i$E *?
(seorang anak perempuan keluar sambil mengenaknn perhiasan

perak di Madinah, latu seorang Yahudi melemparnya dengan batu).

Sebelumnya, telah dikemukakan juga dari jalur ini pada pembahasan

tentang talak redaksi, 'e-bi')*US €b\1 i?6$E &"e:;{"tS
4-,1';6eorang Yahudi menyergap seorang anak perempuan kemudian

mengambil perhiasan perak yang dikenakannya, lalu membenturkan

kepalanya). Di dalamnya juga disebutk ^, {t ht& n' jrt t4Ji,li 6"

fi fT ,# et'*i <Xa"arganya kemudian menemui Rasulullah

SAW, saat anak perempuan itu sudah di akhir ajalnya).

Ini tidak menunjukkan bahwa anak perempuan itu adalah

orang merdeka, karena bisa jadi yang dimaksud dengan keluarganya
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adalah para walinya, baik anak perempuan itu budak atau pun sudah
dimerdekakan. Saya belum menemukan namanya, nirmun pada
sebagian jalur periwayatannya disebutkan bahwa anak perempuan itu
dari kalangan Anshar. Tidak ada konkadiksi antara redaksi, Wi|',pi

i:f Ssa. (membenturkan kepalanya di antara dua batu), re:4 6l1i

(melemparnya dengan batu) dengan rg:"?;'e -b) 
1*"nghorto*

kepalanya), karena semuanya bisa dipadukan. Artinya, orang yahudi

itu melempamya dengan batu hingga mengenai kepalanya, lalu dia
jatuh dan menimpa batu lairurya. Sedangkan makna redaksi, gA\1 &
adalah karena perhiasan perak. Abu Ubaid berkata, ..Maksudnya,

perhiasan perak."

Iyadh menukil, batrwa itu adalah perhiasan dari bebatuan.
Kemungkinan maksudnya adalah batu perak yang terbuat dari perak
mumi atau yang telatr diolah.

riy-i ifir-it,ri-6 *rp ,y ,e p.$ ltotu budak tersebut

ditanya, "Siapa yang melalairan ini terhadapmu? Apakah fulan,
ataulcahfulan?') Dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan, 'rt itLj
fi,y-i (Fulan ataufulan?). Telah dikemukakan dari jalur lainnya dari

Hammam dengan redaksi, fly-jf "olii 
llpott"h fulan, apakah fulan?).

sementara dalam riwayat yang menyebutkan redaksi ini terdapat
keterangam tgntang orang yang berbicara kepada anak perempuan itu,
f9-i5liLj ,';ri #&',* )t lrrqiA (Matra Rasutuilah SAW

bertanya lcepadanya, "Fulankah yang membunuhmu?') Dalam
riwayat Abu Qilabah dari Anas yang diriwayatkan oleh Muslim dan

Abu Daud disebutkan , c ,Q J6 *i *v bt e )t J?j W" yn
gt'J-Li (Rasulutlah sAW kemudian masuk ke tempatnya, lalu bersabda

lrepadanya, " Siapa yang [berusahal membunuhmu?')

'gl4r'ri ,P (Hingga disebutlan nama orang yahudi itu).
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Dalam kedua riwayat yang dikemukakan pada pembahasan tentang

pribadi-pribadi dan wasiat disebutkan, UUaJtT (Maka dia pun

memberi isyarat dengan kepalanya). Sementara dalam riwayat

Hisyam btn Zaid berikut nanti aka disebutkan isyarat tersebut, yaitu

kadang menunjukkan tidak dan kadang menunjukk ffi ya-, tgLii l)yj

r+Lt ly,i ,1il,6r ; q',),ti ,Wij'**-p rg,Li bti ilst'sol ,Wir'*ij
t4:'it'r*Jhi ("Fulankah yang membunuhmu? " Dia mengangkat

kepalanya, lalu beliau mengulangi dengan bersabda, "Fulankah yang

membunuhmu? " Dia mengangkat kepalanya, lalu untuk ketiga kalinya

beliau bersabda, "Fulanknh yang membunuhmu?" Dia pun

menundukkan kep a I any a).

Ini mengindikasikan bahwa fulan yang kedua bukanlah yang

pertama. Hal ini dijelaskan dalam riwayat yang dikemukakan pada

pembahasan tentang talak dan yang akan dikemukakan setelah dua

bab, tf 'cil'6 -"i f ,- ,f 4 ft #1si,y,.i 'jd ,t'oi q-?r.U:)66

f'oi ctpil ttlltA}tii ,Jti .1 (Dia kemudian memberi isyarat bukan.

Beliau bersabda, "Fulankah?" Seorang laki-laki lainnya -yahti
menanyakan tentang lahi-laki lainnya-, maka dia pun memberi

isyarat bukan. Beliau bersabda lagi, "Fulankah?" Dia lalu memberia

isyarat ya).

';t & * Ji C (Dia tetap seperti itu hingga dia mengalru).

Pada pembahasan tentang wasiat disebutkan, \J:i C Jf- yri*
Jlr $;1Oia kemudian dihadirkan untukmengenali, dan dia tetap

[ditanyal seperti itu hingga dia mengalat).

Abu Mas'ud berkata, "4ku tidak mengetahui seorang pun

yang mengatakan dalam hadits ifi,'J?Li Qatu dia mengala) dan

tidak pula, jV 1t"t" dia mengalat) kecuali Hammam bin Yahya."

Al Muhallab berkata, "Ini menunju}tcan bahwa hakim
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hendaknya mencari bukti dari para pelaku tindak kejatratan, kemudian
menginterogasi mereka hingga mengaku agr bisa menetapkan
hukuman berdasarkan pengakuan mereka. Beda halnya bila mereka
datang unfuk bertaubat, maka semestinya hakim berpaling dari orang
yang tidak menyatakan tindak kejahatan, karena dia wajib
melaksanakan had bila orang yang datang itu mengaku. Selain itu,
redaksi kisatr ini mengindikasikan bahwa tidak ada bukti pada orang
Yahudi itu, tapi dia dihukum berdasarkan pengakuannya. Lri juga
menunjukkan, bahwa tuntutan darah harus ditelusuri walaupun hanya
dengan laporan atau isyarat."

Dia berkat4 "Ini juga menunjukkan sahnya wasiat orang yang
belum baligh dan klaimnya mengenai utang dan daratr.,,

Saya (Ibnu tlajar) katakan, mengenai hal ini perlu ditinjau
lebih jauh, karena tidak ada yang menunjukkan bahwa anak
perempuan itu belum baligh.

Al I&.'[aziri berkata, "Hadits ini mengandung sanggahan
terhadap orang yang mengingkari qishash dengan selain pedang dan
dibunuhnya laki-laki karena membunuh perempuan.,,

Saya (Ibnu Hajar) katakan, pe,rnbahasan tentang kedua masalah
itu akan dipaparkan secara tersendiri dalarn dua bab lainnya.

Dia berkat4 "SebaFan orang berdalil dengan hadits ini dalam
menetapkan kasus yang terkait dengan orang yang terluka karena
penganiayaan, seandainya tidal! maka tidak ada gunanya menanyakan
kepada anak perempuan itu. Namun itu tidak dapat dianggap secara

tersendiri karena menyelisihi rjma', sehingga yang ada hanya
sumpah."

An-Nawawi berkata, 'Malik berpendapat bahwa tindak
pembunuhan ditetapkan pada orang yang tertuduh hanya berdasarkan
perkataan orang yang terluka (yakni korban pembunuhan yang sempat
mengatakan atau memberi isyarat). Dia berdalil dengan hadits ini.
Namun sebenarnya hadits ini tidak menunjukkan demikian, bahkan ini
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merupakan pendapat yang batil, karena orang Yanuai itu mengaku

sebagaimana yang dikemukakan dalam sebagian jalur

periwayatannya."

Sebagian ulama madzhab Maliki menyanggahnya dengan

berkata, "Malik atau pun lainnya yang termasuk kalangan

madzhabnya tidak ada yang mengatakan tindak pembunuhan

ditetapkan pada orang yang tertuduh hanya berdasarkan perkataan

orang yang terluka, tetapi mereka mengatakan, bahwa orang yang

hampir meninggal (yakni korban) yang mengatakan, 'Fulan

membunuhku', adalah belum jelas atau kuat sehingga harus dilakukan

sumpah, dengan menyumpah dua orang atau lebih dari ahli waris yang

laki-laki."

Sementara itu, sebagian ulama madzhab Maliki sependapat

dengan jumhur. Mereka yang berpendapat tentang pengusutan kasus

korban luka parah (korban penganiayaan) mengatakan, bahwa klaim
korban yang kondisinya semacam itu di akhir ajatnya saat hampir
meninggalkan dunia menunjut*an bahwa dia hanya mengatakan yang

benar. Mereka juga mengatakan, bahwa pendapat ini lebih kuat
daripada pendapat para ulama madzhab Syaf i yang menyatakan,

bahwa apabila wali korban mendapati seseorang memegang pisau di
dekat korban, maka dia dapat bersumpah karena kemungkinan yang

lebih kuat bahwa pelakunya adalah yang membawa pisau daripada
yang tidak membawanya.

)jt;sflu. t l:t ,f l (Lalu kepalanya dibenturknn ke batu). Dalam

riwayat disebutkan, i-;t; ,y.fllt g?? ltatu beliau membenturknn

kepalanya di antara dua batu). Sementara dalam riwayat Hibban
disebutkan, bahwa Hammarn mengatakan kedua redaksi tersebut.

Selain itu, dalam riwayat Hisyam berikutnya disebutkan, ij.'.i;ri
i:FF, (Lalu beliau membunuhnya di antara dua batu). Pada

pembahasan tentang talak disebutkan dengan redaksi yang tersebut

dalam riwayat tentang pribadi-pribadi. Dalam riwayat Abu Qilabatr
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yang diriwayatkan oleh Muslim disebutkan, 'ot & fj, yrf{i ltntu
beliau memerintahkan, malca orang Yahudi itu pun dilempai dengan

batu hingga meninggal). Tapi dalaur riwayat Abu Daud dari jalur ini
disebutkan, i-fr'fi ,Yt (Lalu diapun dibunuh di antara dua batu).

Iyadh berkata, "Membenturkannya di antara dua batu,

melemparinya ke batu dan merajamnya (melerrparinya dengan batu)

artinya sama. Kesimpulannya, dia dilempar dengan satu batu atau

lebih sementara kepalanya berada di atas batu lainnya."

Ibnu At-Tin berkata, "sebagiau ulama madzhab Hanafi

menjawab, bahwa hadits ini tidak me,lruqiukken penyamaan tindakan

dalam qishash, karena perempuan itu masih hidup, sedangkan qishash

mati tidak dilakukan untuk kasus pembunuhao )rang korbannya masih

hidup."

Namun pendapat ini ditanggapi, bahwa beliau memerintahkan

untuk membunuh si pelaku setelah ke,matian perempuan itq karena di
dalam haditsnya disebutkan, fgii 'i:*it g"Unkah yang fberusahaJ

membunuhmu?) In menunjukkan bahwa perempuan itu me,ninggal

pada saat itu, karena dia sudah sangat sulit bemafas. Setelah

perempuan itu meninggal, si pelaku diqishash.

Ibnu Al Murabith dari kalangan madzhab Maliki berkat4
'Tlukum ini berlaku di awal masa Islam, pitu diterimanya perkataan

korban. Sedangkan keterangan yang melryebutkan bahwa orilng
Yahudi itu mengaku terdapat dalarn riwayat Qatadah, dan tidak ada

yang mengatakan ifu selairurya."

Dari sini dapat dilihat betapa rusaknya pendapat ini, kare,na

Qatadah adalah seorang hafrzh, dan tarnbahannya dapat diterima
Karena selain dirinya yang tidak menyebutkan itu tidak ala yang

menyelisihinya, sehingga tidak kontradiktif. Sementara itu
penghapusan tidak dapat dipastikan hanya berdasarkan ke,lrrungkinan.

Hadits ini me,nunjukkan wajibnya peiaksanaan qishash
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terhadap ahli dzimrnah. Namun hal ini disanggah, bahwa dalam hadits

ini tidak ada yang menunjuk&an batrwa orang Yahudi itu ahli

dzimmah, dan kemungkinannya dia terrnasuk kalangat yang ada

perjanjian damai atau yang rnemintajarninan keamanan.

5. Membunuh dengan Batu atau Tongkat

,aJ-*Ju.ir-b"ri ti)L \e 'C? i$ #! ; ;1 y'G ,r:(-

*hr ;*Ut 4w}*:sG .7r'q;t"til6; rG

t>illl:lo ,r:1: * \t & yt J';:, e i$t 6"t W rb)
q ;r,rrt ,6?r'.3:j t>$i Lx ,is ,ri)L 'rGG ,4.Y'*t'i
ht j* ir J'J1r r.,G:.Lt ,6?r'.5i \tili,Lx,96t ;

.u*ar';'^tai ,*t *
6S77.Dari kakeknya Anas bin frf"ru, dia berkata, "seorang

anak perempuan keluar dengan mengenakan perhiasan perak di

Madinah" lalu seorang Yahudi melemparnya dengan batu, kemudian

anak perempuan itu dibawakan kepada Nabi SAW sementara dia

harnpir meninggal, lalu Rasulullatr SAW bertanya kepadanya,

'Fulankah yang membunuhmu?' Dia kemudian mengangkat

kepalanya" lalu beliau bertanya lugr, 'Fulanl<ah yang telah

membunuhmu?' Dia lalu mengangkat kepalanya, lantas beliau

bertanya untuk ketiga kalinya, 'Fulankah yang telah membunuhmu?'

Perempuan itu kemudian menundulkan kepalanya. Setelah itu

Rasulutlah SAW memanggil orang tersebut, lalu membunuhnya di

antara duabatu."
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Keteranqan Hadits:

(Bab membunult dengan batu ataw tongkaf). Demikian judul
yang disebutkan Imam Bukhari tanpa memastikan hukumnya untuk

mengisyaratkan adanya perbedaaa pendapat mengenai ini, tapi

berdasarkan hadits yang dicanturnkannya menunjukkan bahwa

pendapat jumhur lebih kuat.

Pada bab ini Imam Bukhari menyebutkan hadits Anas tentang

orang Yahudi dan anak perempuan. Hadits ini merupakan dalil bagi
jumhur ketika menyatakan bahwa pembunuh dibunuh dengan cara dia
membunuh. Mereka juga berpedoman dengan firman Allah dalam

surah An-Nahl ayat 126, y)'&-f 6 P)rt$.UA ,4O741(Dan jika kamu

memberikan balasan" maka balaslah dengan balasan yang sama

dengan sil<saan yang ditimpakan kepadamu) dan firman-Nya dalam

surah Al Baqarah ayat 194,W aisjjbt J J-44 $f, $eG (Maka

seranglah dia, seimbang dengan serangannya terhadapmu).

Sementara ulama Kufah berpendapat lain, mereka berdalil
dengan hadits, ,i{*Su.lt,tf 1 (Tidak ada qishash kecuali dengan

pedang). Namun hadits ini lemah dinukil oleh Al Bazzar dan Ibnu Adi
dari hadits Abu Bakrah. Al Bazzar menyebutkan perbedaan di
dalamnya di samping sanad-nya lemah, dan Ibnu Adi berkata, "Semua
jalur periwayatarrtya lemah." Kalaupun riwayat ini dianggap valid,
maka ini menyelisihi kaidah mereka (ulama Kufah), yaitu bahwa

Sunnah tidak dapat menghapus Al Qur'an serta tidak pula

mengkhususkannya. Sementara larangan merusak fisik memang

shahih, namun menurut jumhur ketentuan itu berlaku untuk selain

qishash berdasarkan hadil pemaduan kedua dalilnya.

Ibnu Al Mundzir berkata, "Mayoritas ulama berpendapat,

bahwa bila seseorang membunuh orang lain dengan sesuatu secara

sengaja, maka dia pun dibunuh dengan cara yang sama."

Ibnu Abi Laila berkata, "Jika seseonulg membunuh orang lain
dengan batu atau tongkat, maka d.ilihat, jika dia memukulnya berkali-
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kali berarti dia rnelakukannya dengan sengaja, tapi jika tidak maka

tidak."

Atha' dan Thawus berkata, "Syarat dinyatakan pembunuhan

disengaja adaiah bila dilakukan dengan senjata."

A1 Hasan Ai Bashri, Asy-Sya'bi, An-Nakha'i, Al Hakam dan

Abu Hanifah serta yang mengikuti mereka berkata, "syaratnya adalah

dilakukan dengan besi."

Kemudian ada perbedaan pendapat di kalangan ulama, bila
pembunuhan itu dilakukan dengan tongkat (yang bukan dari bahan

besi), lalu si pelaku diqishash dengan cara dipukuli tongkat namun
tidak meninggal, apakah hukurnannya diuiang? Menurut suatu

pendapat, hukumannya diulang-ulang, ada .juga yang mengatakan

bahwa si peiaku dibunuh dengan pedang. Demikian juga pelaku yang

melakukan pembunuhan dengan cara menyiksa.

Ibnu Al Arabi berkata, "Yang dikecualikan dalam kasus

qishash sepadan adalah biia kasusnya termasuk kemaksiatan, seperti

minum khamer, sodomi atau dibakar. Mengenai qishash dibakar
(yakni orang yang membunuh orang lain dengan cara membakar lalu
diqishash dengan cara dibakar pula) ada perbedaan pendapat di
kalangan ulama madzhab Syafi'i, sedangkan dua cma lainnya
disepakati, namun sebagian mereka mengatakan, bahwa si pelaku
dibunuh dengan cara yang setara dengan itu."

Di antara dalil-dalil kalangan yang melarang cara membalas
pembunuhan yang mengandung unsur kemaksiatan adalah hadits yang
menceritakan wanita yang melempar madunya (isteri lain dari.
suaminya) dengan tiang tenda hingga menyebabkan si korban
meninggal, karena Nabi SAW menetapkan diyat terhadapnya.

Pembahasan tentang ini akan dipaparkan pada "bab janin wanita"
setelah bab "Qasamah".
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f rt'r;k* ,*t *:'i" ,k lt ,s?, JG :Js yt *'rL

6. Firman AIIah:

.'iirk * y'O.tht # ,-pq C:;rt:"'$su.',i1,:,911u o:s\:

o'r;.t*lt e |st)rii bt s7( 6|e t U: KBahwa jiwa (dibatas)

dengan jiwa, mata dengan matd, hidung dengan hidung, telinga
dengan telinga, gigi dengan gigi, dun luka (pun) uda qishashnya
Barangsiapa yang melepaskan (hak qishash)nya, maka melepaskan

hak itu (menjadi) penebus dosa baginya- Barangsiapa tidak
memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka
mereka itu adalah orang-orang yang zhalim.') (Qs. Al Maa'idah
tsl: as)

i$t ,pfr r.;;g;! I' J?, JO?"'ot_it,t oi iqu" g,
*t;i.'lriit ;'at 6 isrt:-tri',jfr,1,5,, ,.;1L,

6878. Dari Abdullah (bin Mas'ud), dia berkat4 "Rasulullah
SAW bersabda, 'Tidak halal darah seorang muslim yang bersal<si

bahwa tidak ada tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan
bahwa aku adalah utusan Allah, kecuali dengan salah satu dari tiga
hal: Nyawa (dibalas) dengan nyawa, orang yang telah menikah yang
berzina, dan orang yang melepasknn diri dari agamanya lagi
meninggalknn j amaah (koum muslimin)' ."

Keteranean lladits:

(Bab firman Allah: "Bahwa jiwa [dibalasJ dengan jiwa, mata
dengan mata.") Demikian redaksi yang disebutkan dalarn riwayat
Abu Dzar dan Al Ashili, sedangkan dalam riwayat An-Nasafi, setelah

redaksi itu disebutkan, ip' [..tr p; il-ai. ii ,*.'i, , AIi {ayat hingga

firman-Nya, "Maka mereka itu adalah arang-orang ,,ang zhalim.")
I

!
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Sementara dalam riwayat Karimah ayatnya dicantumkan secara

lengkap hingga ayat, a:$;-LJlt (orang-orang yang zhalim). Maksud

pencantuman ayat ini karena sesuai dengan lafazh haditsnya.

Kemungkinan maksud Imam Bukhari adalah rnenjelaskan bahwa

walaupun ayat ini berkenaan dengan ahli kilab, tapi hukumnya

menunjukkan terus berlaku di dalam syariat Islam. Ini merupakan

ketentuan pokok dalam qishash pembunuhan yang disengaja.

.irr * f (Dari Abdullah). Dia adalah Ibnu Mas'ud.

J7{i |f)4 *b ht ,k i' l-l 1,6 laasulullah SAW bersabda,

'Tidaklah halal. ') Dalam riwayat Sufyan A.ts-Tsauri dari Al A'masy
yang diriwaVytkay oleh Muslirn dan An-Nasa'i disebutkan tambahan

di awalnya , 'b;-1 ,'rt {t, O;t* |J6';r3 $; lo' ot:." }' J?3 q|6
(Rasulullah SAW berdiri di hadapan kami lalu bersabda, "Demi Dzat

yang tidak ada sesembahan selain-Nya, tidaklah halal.') Redaksi, I

,H- Qidaklah halat) menunjukkan bolehnya membunuh yang

dikecualikan itu, dan juga menunjukkan pengharaman membunuh

selain yang disebutkan.

F ?f\i3 (Darah seorang muslim). Dalam riwayat Ats-

Tsauri disebutkan, ,U'ti3 (Darah seseorang). Maksudnya, tidaklah

halal rnenumpahkan semua darahnya. Ini adalah ungkapan kiasan

tentang pembunuhan walaupun tanpa menumpahkan darah.
Ad

drt t1aJ1 X Oi',Gi (Yang bersalesi bahwa tidak ada tuhan yang

berhak dXembah selain Allah).Ini adalah sifat yang disebutkan untuk

menerangkan status muslim, yaitu orang yang menyatakan dua

kalimat syahadat. Atau ini sebagai kondisi pengikat yang

menunjukkan batrwa syahadat adalah pelindung darah. Pendapat ini
dibenarkan oleh Ath-Thaibi dan dia menguatkannya dengan hadits

Usamah, thr it il*r$ L$ (,4pa yang engpau lakukan dengan laa

ilaaha illallaah?).
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Pr-J, 6!-Ly\1 qXecualt dengan salak satu dari tiga hat).

Maksudnya, tiga kriteria. Daiam riwayat Ats-Tsauri disebutkan

dengan redaksi, l: *'\(Xecualt tiga orang)-

'.a,. t '.a
.Ji:lL-t /:-Jt (Nyawa [dibalasJ dengan nyawa). Maksudnya,

orang ,** ,**bunuh dengan sengaja tanpa haq yang disyaratkan.

Dalam hadits Utsman disebutkan, i-F *A fub p gong membunuh

dengan sengaja maka dia harus diqishash). Dalam had.its Jabir yang

dinukil oleh Al Bazzar disebutkan, ttl ,ii ,p ui (Dan barangsiapa

yang membunuh suatu jiwa secara zhalim).

i#_rlr :. !!) (Orang yang telah menikah yang berzina).

Maksudnya, membunuh orang tersebut boleh dilakukan dengan cara

dirajam. Dalam hadits Utsman yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i
disebutkan dengan redaksi, ?7, P tqifr. d,:"Sr qorong yong

berzina setelah menikah maka dia harus dirajam).

An-Nawawi berkata, 'k(ata u ,,.tlt bisa diungkapkan dengan

huruf ya" dan bisa juga tanpa huruf ya' Otlt), namun yang

menggunakan hurufya' lebih populer."

*6+jtr,3rr ,lt1 ,r_{.tt$lirj (Dan orang yang melepaskan diri

dari agamanya lagi 
'm"ninggolkon 

jamaah fkaum musliminJ).
Demikian redaksi yang dicantumkan dalam riwayat Abu Dzar dari Al
Kasymihani, sedangkan yang train menggunakan redaksi, ce i-l$tt

/-JJt (Dan orang yang melepaskan diri dari agama). Tapi dalam

riwayat An-Nasafi, As-Sarakhsi dan AI Mustamli disebutkan dengan

redaksi, 4-r$.'01 'jtt (Dan orang yang melepaskan diri dari

agamanya).

Ath-Thaibi berkata, *, iJ.ij1r-;ir adalah orang yang

meninggalkan agamanya. Kata iJlljjrdibentuk dari suku kata G3!-ijr

'I

T
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yang artinya keluar.

Dalam riwayat Imam Muslim disebutkan dengan redaksi,

*t;tl$,litfiir y:rL'! rr3r 1 (Dan orang yang meninggalkan agamanya

lagi melepaskan diri dari jamaah [kaum muslimin]). Sedangkan

dalam riwayat Ats-Tsauri disebutkan dengan redaksi, *tGiJ,'oyjdjrt
{Yang melepaskan diri dari jamaah {kaum musliminJ), lalu dia
menarnbahkan, "Al A'masy berkata: Lalu aku ceritakan keduanya

kepada Ibrahim An-Nakha'i, rnaka dia pun menceritakan kepadaku

seperti itu dari Al Aswad, yakni Ibnu Yazid, dari Aisyah."

Saya (Ibnu llajar) katakan, jalur periwayatan ini luput dari
penyebutan Al Mizzi dalam l<ttab Al Athraf daiam Musnad Aisyah,
dan dia pun tidak mengisyaratkarurya dalam biografi Abdullah bin
Murrah dari Masruq, dari Ibnu Mas'ud. Selain itu, Imam Muslim juga
meriwayatkannya dari jalur Syaibah bin Abdurrahman, dari Al
A'masy namun tidak mencantumkan redaksinya, tapi dia
menyebutkan,4i d-1ti-i,ll (Dengan kedua sanadiru) dan tidak

menyebutkan, ilri, dll grt)tt (Demi Dzat yang tidak ada sesembahan

selain-Nya). Abu Awanah meriwayatkannya sendirian dalam kitab
Ask-Shahih dari jalur Syaiban dengan redaksi tersebut.

Yang dimaksud dengan bt;r[t adalah jamaah kaum muslimin.

Artinya, meninggalkan jamaah kaum muslimin dengan kemurtadan.
Ini adalah sifat orang yang meninggalkan atau melepaskan diri, dan

bukan sifat tersendiri. Karena jika dianggap sifat tersendiri berarti ada

empat kriteria, ini serupa dengan redaksi hadits sebelumnya, :W- F,^,
ntr )l 4-J! l oi (Muslim yang bersaksi bahwa tidak ada sesembahan

,rloin ,eiUn1, yaitu sifat yang menafsirkan kata F Jadi, bukan

sebagai kriteria yang membatasinya, karena tidak ada seorang muslim
pun kecuali dia bersaksi seperti itu. Apa yang saya kemukakan ini
dikuatkan oleh hadits IJtsman, yyv'l;,i. $.ii (Atau dia kufur setelah
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memeluk Islam). Hadits ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i dengan

sanad yang shahth.

Selain itu, disebutkan dalam redaksi yang shahih yang

diriwayatkan oieh An-Nasa'i, g*-e1lJ;. .,ttl(Murtad setelah memeluk

Islam). Dia juga meriwayatkarulya dari jalur Amr bin Ghalib, dari

Aisyah, 'iJ|6'-t|F'1i 
lAtau t*fu, setelah memeluk Istam). Dalam

hadits Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i disebutkan, "U}

)W.\ ri6. (Murtad s et elah b eriman).

Ibnu Daqiq Al Id berkata, "Murtad merupakan sebab

dihalalkannya darah seorang muslim berdasarkan rjma'. Demikian
hukumnya berkenaan dengan laki-laki yang murtad, sedangkan

tentang perempuan yang murtad ada perbedaan pendapat. Hadits ini
dijadikan dalil oleh jumhur dalam menetapkan bahwa hukum
perempuan murtad sama dengan laki-laki murtad sebagaimana halnya

kesamaan hukum keduanya dalam kasus zina. Pendapat ini ditanggapi,

bahwaberdalil dengan qiyas semacam itu tidak benar."

Al Baidhawi berkat4 "Meninggalkan agzrma adalah sifat orang

yang meninggalkan jarnaah kaum muslimin dan keluar dari kesatuan

mereka. Hadits ini adalah dalil bagi yang menyatakan bahwa tidak
seorang muslim pun yang boleh dibunuh karena alasan apa pun selain

yang telah ditetapkan, seperti meninggalkan shalat dan sebagainya."

Dia tidak menjelaskan secara detail, dan pendapat ini diikuti
oleh Ath-Thayyibi.

Ibnu Daqiq AI Id berkata, "Disimpulkan dari sabda beliau,

*t;r)).b1r ';'i' (orang yang meninggalkan jamaah kaum muslimin),

bahwa yang dimaksud adalah orang yang menyelisihi ijma'."

Berdasarkan pendapat ini berarti dia berpedoman dengan

pendapat yang mengatakan, bahwa orang yang menyelisihi ijma'
adalah kafir. Pendapat ini dinisbatkan juga kepada sejumlah orhng,

namun sebenarnya ini bukan masalah yang mudah, karena masalah-
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masalah ijma' harus disertai dengan kesinambungan penukilan dari
penentu syariat, seperti kasus wajibnya shalat 

-misalnya- yang
kadang penukilarurya tidak disertai dengan kesinarnbungan. oleh
sebab itu, yang pertama menyebabkannya kafir lantaran menyelisihi
kesinambungan, bukan karena rnenyelisihi rjma', sedangkan yang
kedua tidak menyebabkannya kafir.

Guru kami mengatakan dalam kitab SyarfuAt-Tirmidzi,*yang
benar dalam mengafirkan orang yang mengingkari ijma' adalah terikat
dengan pengingkaran terhadap kewajiban agama yang telah diketahui
secara pasti seperti shalat iima waktu. Ada juga yang membatasinya
dengan kriteria mengingkari kewajiban yang telah diketahui secara
pasti berdasarkan kesinambungan penukilan, termasuk di antaranya
keyakinan tentang penciptaan alam. Iyddh dan yang lain menyebutkan
terjadinya ijma' yang mengafirkan orang yang berpendapat bahwa
alam ini sudah ada sejak dahulu.,'

Ibnu Daqiq Al Id berkata, "Mengenai masalah ini, ada orang
yang mengklaim sangat mengerti tentang logika dan cenderung
kepada filsafat sehingga menduga bahwa orang yang menyelisihi
penciptaan alam tidak kafir, karena ini termasuk menyelisihi ijma'.
Dia berpedoman dengan pendapat kami, bahwa orang yang
mengingkari ijma' tidak kafir secara mutlak kecuali ada nukilan
mutawatir dari penentu syariat yang memastikannya. Ini adarah
bentuk penyandaran yang tidak tepat, mungkin karena tidak dilandasi
ilmu atau karena terlalu dipaksakan, karena penciptaan alam sudah
ditetapkan sebelum terjadinya rjma' dan dinukil secara mutawatir.,,

An-Nawawi berkata, "Sabda beliau, #-ri.3lt-llr (orang yang

meninggalkan agqmanya) bersifat umum mencakup setiap orang yang
murtad dengan cara apa pun. Oleh karena itu, orang tersebut harus
dibunuh jika tidak mau kembali kepada Islam. Sedangkan sabda

beliau, lbt;ti).'os&it (orang yang memisahkan diri dari jamaah kaum

muslimin) mencakup setiap orang yang meninggalkan jarnaah kaum
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muslimin dengan perbuatan bid'ah atau pun menafikan rjma', seperti

halnya golongan Rafidhah, Khawarij dan serupanya."

A1 Qurthubi dalarn kitab Al Mu/him berkata, "Zhahir lafazh,

*6ajn.&r' tJ' (orang yang memisahknn diri dari jamaah kaum

muslimin) adalah sifat bagi, 4-{"3;' {lt Uong meninggalkan

agamanya), karena orang murtad pasti meninggalkan jamaah kaum

muslimin, hanya saja sifat ini disandangkan kepada setiap orang yang

keluar dari jamaah kaum muslimin walaupun tidak murtad.

Contohnya, orang yang menolak pelaksanaan hukuman dan berupaya

melakukan perlawanan, pemberontak, perampok dan golongan yang

memerangi dari kalangan Khawarij dan sebagainya."

Dia berkata, "Mereka bisa disebut sebagai orang yang

meninggalkan jamaah kaum muslimin secara urnum, jika tidak

demikian, maka tidak dapat dibatasi kriterianya karena harus

menafikan orang-orang yang disebutkan itu padahal darahnya halal,

sehingga tidak bisa dibatasi kriterianya, padahal perkataan pembuat

syariat terbebas dari pembatasan tersebut. Ini menunjukkan bahwa

penyandangan sifat meninggalkan jamaah mencakup mereka semua.

Intinya, setiap orang yang meninggalkan jamaah kaum muslimin
adalah meninggalkan agamanya, hanya saja orang yang murtad

meninggalkan semuanyq sedangkan orang yang meninggalkan
jamaah tanpa disertai murtad hanya meninggalkan sebagiannya."

Pendapat ini perlu dicermati lebih jauh, karena pokok kriteria
ketiga adalah murtad sehingga harus ada, sedangkan meninggaikan
jamaah tanpa murtad tidak disebut murtad sehingga harus dibatasi

kriterianya. Intinya, untuk jawaban itu adalah membatasi kriterianya

hanya pada orang yang wajib dibunuh, sedangkan orang-orang yang

disebutkannya, maka boleh dibunuh dalam kondisi perang dan

perkelatrian. Hal ini berdasarkan dalil, bahwa biia si pelaku ditawan

maka dia tidak boleh dibunuh, demikian juga hal ini berlaku untuk

selain goiongan yang memerangi. Bahkan menurut pendapat yang



kuat, bahwa golongan yang memerangi juga demikian. Namun
berkenaan dengan hal ini ada riwayat yang menyebutkan tentang
dibunubnya opng yang meninggalkan shalat.

Ibnu Daqiq Al Id menyanggah pendapat tadi dengan berkata,
"Hadits ini adalah dalil yang menunjukkan bahwa orang yang
rneninggalkan shalat tidak boleh dibunuh lantaran meninggalkannya,
karena meninggalkan shalat tidak termasuk di antara ketiga hal yang

disebutkan dalam hadits ini. Dengan itulah guru ayah saya, Al Hafizh
Abu Al Hasan bin Al Mufadhdhal Al N{aqdisi berdalil dalam bait-
baitnya yang masyhur, kemudian dia mengemukakannya dan di
antaranya sudah cukup rnenunjukkan yang dimaksud di sini. Menurut
saya, imam memberikan hukuman ta'zir dengan apa yang
dipandangnya tepat. Jadi, hukum asalnya adalah terlindungi darahnya

hingga dia termasuk salah satu dari ketiga hal yang tersebut. Demikian
pendapat dari kalangan ulama madzhab Maliki dengan memilih
pendapat yang menyelisihi madzhabnya. Demikian juga kejanggalan
yang dipandang oleh Imam Al Haramain dari kalangan ulama
madzhab Syaf i."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, ketentuan tentang orang yang
rneninggalkan shalat masih diperdebatkan. Ahmad, Ishaq, sebagian

ulama rnadzhab Maliki, sebagian ulama madzhab Syaf i, Ibnu
Khuzaimah, Abu Ath-Thayyib bin Salamah, Abu ubaid bin
Juwairiyah, Manshur Al Faqih dan Abu Ja'far At-Tirmidzi
berpendapat bahwa orang yang meninggalkan shalat adalah kafir
walaupun tidak mengingkari kewajibannya. Jumhur berpendapat
bahwa si pelaku harus dibunuh sebagai huktmannya. Sementara

ulama madzhab Hanafi dan disepakati oleh Al Muzani berpendapat,

bahwa si pelaku tidak kafir dan tidak harus dibunuh.

Di antara dalil terkuat yang menunjukkan tidak kafir adalah

hadits Ubadah secara marfit', ;u-l/r "3 
iirr 'fii? ptl* i,,7? ltrma

shalat yang telah diwajibkan Allah atas para hamba), dan di

t
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dalamnya disebutkan , 'ttb i.S i3'ol,W 1' 
'+ 'i',,jJi ;r.erg| d U:t

e-hf ilE'sti5 (Dan barangsiapa yang tidak melaksanakannya, maka

tidak ada lagi perjanjian dengan Allah baginya, jika berkehendak Dia
mengadzabnya, dan bila berkehendak Dia memasukkannya ke dalam
surga). Hadits ini diriwayatkan oleh Malik dan para penulis kttab As-
Sunan, serta dinilai shahih oleh Ibnu Hibban, Ibnu As-Sakan dan

lairurya.

Ahmad dan yang sependapat dengannya berpedoman dengan

zhahk hadits-hadits yang menyatakan bahwa si pelaku kafir,
sedangkan yang menyelisihi pendapatnya mengarahkan hadits-hadits

ini kepada orang yang menghalalkan meninggalkan shalat. Pandangan

ini muncul berdasarkan hasil penggabungan hadits-hadits yang ada.

Ibnu Daqiq Al Id berkata, "Salah seorang ulama yang sezaman

dengan kami bermaksud menolak kejanggalan tersebut, lalu dia
berdalil dengan hadits, tH-:,Ar 'lt .jf f i,f r$15-,j; e6, g,6l'tti UVi

il31t t-Jf-:ayJ"-St (Alat diperintahkan untuk memerangi manusia

sampai mereka bersal<si bahwa tidak ada sesembahan lcecuali Allah,
mendirikan shalat dan menunaikan zakat). krti dalil darinya adalah

darahnya tetap terpelihara ketika semua perintah itu dilaksanakan.

Sedangkan ketentuan status berdasarkan beberapa hal tidak dikatakan

tercapai statusnya kecuali dengan tercapainya keseluruhan dari hal-hal
tersebut, dan bila ada yang tidak terpenuhi berarti statusnya tidak
tercapai."

Dia berkata, "Demikian bila dimaksudkan berdalil dengan

konteksnya, yaitu u;Jr*.$i (memerangi manusia), karena ini

menunjukkan perintah untuk memerangi sampai tujuan tersebut. Ada
perbedaan antara memerangi karena sesuafu dan membunuh karena

sesuatu. Sebab 'memerangi' terjadi dengan adanya dua pihak,

sehingga memerangi dibolehkan karena meninggalkan shalat tidak
mesti membolehkan untuk membunuh orang yang enggan shalat jika
dia tidak memerangi. Namun perdebatannya bukan mengenai suatu

I

i
I

I

I
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kaum yang bila meninggalkan shalat dan mengibarkan bendera perang

maka apakah wajib diperangi, tetapi mengenai seseorang yang

meninggalkannya tanpa mengobarkan api perang, apakah dia harus

dibunuh atau tidak. Jadi, perbedaan antara memerangr karena sesuatu

dan membunuh karena sesuatu cirkup jelas.

Bila sandarannya akhir hadits ini, yaitu hukum perlindungan

darah berlaku bagi orang yang melakukan itu semua, maka ini berarti

bahwa perlindungan itu tidak berlaku bagr orang yang hanya

rnelakukan sebagiannya. Sedangkan pendapat yang menyelisihinya

dalam rnasalah ini tidak berpedoman dengan rnakna yang tersirat.

Orang yang berpendapat demikian bisa menyangkal dalilnya dengan

menyatakan, bahwa konteks hadits bab ini menyelisihinya. Selain itu,
ini lebih kuat daripada makna tersirat tersebut sehingga harus

dikedepankan.

Sebagian ulama madzhab Syaf i berdalil dengan ini dalam

menyatakan dibunuhnya orang yang meninggalkan shalat, karena dia
meninggalkan agarn4 sedangkan agama merupakan amalan. Mereka
tidak menyatakan, orang yang rnenolak mengeluarkan zakat dibunuh

karena ada kemungkinan untuk mengambilnya secara paksa, dan

orang yang meninggalkan puasa tidak 'dibunuh karena ada

kemungkinan untuk mencegah dirinya dari hal-hal yang membatalkan

puasa, sehingga hanya memerlukan niat puasa karena dia meyakini

bahwa puasa itu wajib.

Ini juga dijadikan dalil ketika menyatakan bahwa orang

merdeka tidak dibunuh karena membunuh hamba satraya. Sebab bila
hamba sahaya berzrna maka dia tidak dirajam walaupun telah

menikah. Demikian pendapat yang dikemukakan oleh Ibnu At-Tin.
Dia juga berkata, "Tidak seorang pun yang berhak membedakan apa

yang telah disamakan oleh Allah kecuali berdasarkan dalil dari Al

Qur'an atau Sunnah. Ini berbeda dengan tiga kriteria di atas, karena

ijma' menyatakan bahwa hamba sahaya dan orang merdeka hukumnya

sama dalam hal kemurtadan."
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Tampakny4 dia berpatokan bahwa yang menjadi pokoknya

adalah amal berdasarkan cakupan (secara umum) selama tidak ada

dalil yang menyelisihinya.

Sementara itu, guru kami dalam V,rtab Syarfu At-Tirmidzi
berkata, "Sebagian mereka tidak memasukkan pembunuhan

penyerang [yang hendak membunuh] dari ketiga kriteria tersebut,

karena penyerang boleh dibunuh untuk membela diri."

Dengan ini dia mengisyaratkan kepada pendapat An-Nawawi

-vang menyatakan bahwa penyerang dan serupanya tidak masuk dalarn

ketiga kriteria tadi sehingga boleh membunuhnya dalam rangka

membela diri.

Pendapat ini dijawab, bahwa si pelaku termasuk kategori
meninggalkan jamaah, atau maksudnya adalah tidak boleh
membunuhnya dengan sengaja. Artinya, tidak boleh membunuhnya

kecuali dalam rangka membela diri. Ini berbeda dengan ketiga kriteria
tadi.

Tanggapan ini dinilai bagus oleh Ath-Thaibi, dan dia pun
berkata, "Ini lebih baik daripada pernyataan Al Baidhawi, karena dia
menafsirkan firman Allah dalam surah Al Maa'idah ayat 45, 'u,,;i-St

4- (Jiwa {dibatasJ dengan jiwa), boleh membunuh jiwa karena

qishash sebagai pembalasan atas jiwa yang dibunuhnya karena
permusuhan. Maka, penafsiran ini tidak mencakup penyerang,

walaupun si pembela diri tidak bermaksud membunuhnya."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, jawaban kedua bisa dijadikan
sandaran, sedangkan yang pertama telah dikemukakan tanggapannya.

Ibnu At-Tin menuturkan dari Ad-Dawudi, bahwa hadits ini
telah dihapus oleh ayat muharabah dalam surah Al Maa'idah ayat 32,

,f\\i na 1t;l't( f #;t iJ,jfi € (Barangsiapa yang membunult

seorang manusi&, bukan karena orang itu [membunuhJ orang lain,
atau bukan knrena membuat kerusakan di muka bumi). Dia berkat4
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"Allah membolehkan membunuh karena alasan membuat kerusakan di
muka bumi."

Dia berkata, "Ada beberapa dalil yang menyatakan bolehnya
membunuh untuk tujuan selain tiga kriteria tadi, di antaranya:

i. Firman Allah dalam surah Al gujuraat ayat 9, # n-;t rtltil
(Maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu); hadits,
liUi-t gl fi|F ,Wiy;'*}$ {Barangsiapa yang katian

rlapati melakukan perbuatan kaum Luth maka bunuhlah dia);

2. Hadits, eiUi-t ry. Ci'g,, (Barangsiapa menyetwbuhi binatang

maka bunuhlah dia)

3. Hadits, e:#-!'#!rrt 
""1-"# ,,tir ;1j t? U (Barangsiapa

yang keluar sementara orang-orang telah membuat
kesepakatan, karena dia hendak memecah belah mereka, maka
bunuhlah dia).

4. Perkataan Umar, '^^;-il-bl'a".+S 
(memasrahkan diri untuk

dibunuh).

5. Perkataan sejumlah imam, 'Adalah diterima jika penganut

Qadariyah bertaubat, tapi jika tidak maka mereka dibunuh'.

6. Sejumlah imam berkata, 'Pelaku bid'ah dipukul hingga dia
kembali atau meninggal'.

7. Perkataan sejumlatr imam, 'Orang yang meninggalkan shalat

harus dibunuh'. Semua ini lebih dari tiga."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, yang lain menambahkan
dibunuhnya orang yang berupaya mengambil harta atau isteri orang
lain tidak secara haq, orang yang enggan menunaikan zakat wajib,
orang murtad yang tidak memisahkan diri dari jarnaah kamu
muslimin, orang yang menyelisihi rjma' serta menampakkan
perpecatran dan penyelisihan, membunuh orang zindiq dan pelaku

sihir.
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Jawaban terhadap ini semua, bahwa mayoritas ulama
mengatakan tentang orang yang memerangi adalah, bila dia
membunuh maka dia juga dibunuh; hukum ayat ini tentang orang yang
bertindak aniaya adalah diperangi, bukan bertujuan untuk
membunuhnya; kedua hadits tentang liwath (homoseksual) dan

menyetubuhi binatang adalah tidak shahih, dan kalaupun dianggap
shahih maka keduanya termasuk kategori zina; Hadits tentang orang
yang keluar dari golongan kaurn muslimin telah dipaparkan
penalmrilannya, yaitu bahwa yang dimaksud dengan membunuhnya
adalah menahannya dan mencegahnya keluar; Atsar Umar termasuk
dalam cakupan itu; Keyakinan tentang Qadariyah dan semua aliran
sesat merupakan cabang dari pendapat yang menyatakan kafirnya
mareka; Tentang membunuh orang yang meninggalkan shalat,

menurut orang yang tidak mengkafirkannya, masalah iii
diperdebatkan seperti penjelasan yang telah dikemukakan; Tentang
orang yang berupaya mengambil harta atau isteri, maka ini termasuk
kategori membela diri dari penyerang; Tentang orang yang menolak
mengeluarkan zakat wajib telah dipaparkan; Orang yang menyelisihi

Uma' termasuk orang yang memisahkan diri dari jamaah kaum
muslimin; Membunuh orang zindiq adalah karena dihukumi dengan
kekufurannya, demikian juga pelaku sihir.

Ibnu Al Arabi menceritakan dari sebagian gurunya, bahwa
sebab-sebab dibtmuh ada sepulutr. Ibnu Al Arabi berkata, "Itu tidak
keluar dari ketiga kriteria tersebut, karena orang yang melakukan sihir
atau mencela Nabi Allah dinyatakan kafir, dan itu termasuk kategori
meninggalkan agamanya. "

Firman Allah, fd*, u..ai-Jr (Jiwa [dibatasJ dengan jiwa)

dijadikan sebagai dalil untuk menyatakan kesamaan jiwa dalam hal
pembunuhan dengan disengaja. Oleh karena itu, setiap korban
pembunuhan disengaja maka pelakunya diqishash, baik dia orang
merdeka maupun hamba sahaya. Fara ulama madzhab Hanafi
berpedoman dengan ini, dan mereica menyatakan bahwa ayat yang
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disebutkan pada judul (bab ini) menghapuskan hukum yang terdapat
dalam surah Al Baqarah ayat 178, 1,j;u.'it &t e ,ro4r'€Jt *
+ilq i4Jrj (Diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-

orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba
sahaya dengan hamba sahaya). Namun di antara mereka ada yang
membedakan antara harnba sahaya milik si pelaku (yakni si pelaku
membunuh hamba sahaya miliknya sendiri) dan hamba sahaya milik
orang lain, bahwa dia diqishash karena membunuh hamba sahaya

milik orang lain, tapi tidak diqishash karena rnembunuh hamba
sahayanya sendiri.

Sementara itu jumhur berkata, "Ayat yang terdapat dalam
surah A1 Baqarah itu menafsirkan ayat yang terdapat dalam surah Al
Maa'idah. Sehingga hamba sahaya dibunuh bila dia membunuh orang
merdeka, sedangkan orang merdeka tidak dibunuh bila dia membunuh
hamba sahaya karena kekurangarmya. "

Asy-Syaf i berkata, "Tidak ada qishash antara hamba sahaya

dan orang merdeka kecuali bila orang merdeka menghendaki."

Jumhur berdalih bahwa hamba sahaya adalah barungdagangan
sehingga tidak ada kewajiban padanya selain hargajika dia dibunuh
secara tidak sengaja. Tambahan tentang keterangan ini akan
dikemukakan setelah satu bab.

Keumuman dalil ini dijadikan dalil yang menyatakan bahwa
orang Islam boleh dibunuh bila dia membunuh orang kafir yang diberi
jaminan keamanan atau yang memiliki perjanjian damai. pada bab

sebelumnya, telah dikemukakan penjelasan hadits Ali, tqb:n ffil
(Orang mulqnin tidak boleh dibunuh karena membunuh orang kafir).

Hadits bab ini juga menunjukkan bolehnya menyebut
seseorang dengan kriteria yang pemah ada padanya walaupun sudah

tidak ada lagi. Hal ini berdasarkan pengecualian orang murtad dari
kaum muslimin, dan itu berdasarkan kriteria yang pernah ada.
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7. Orang yang Membalas Pembunuhan dengan Batu

t it:ii 4 co')i ,-P urG:p c-;aLi ;t?nr *>, ;i"*
#l liw.A,erjrr{*ht * dt;yU;6",fr,
f ,! 'oi rni, -rt G ,o;,ririG'i,! Li t+r:G *rr*G rlyi
'F, *t?" ;*Ut ^:a .V'0f ,b":q*rttlu ,$rir t4t-,

i'tu,
6879. Dari Anas RA, bahwa seorang Yahudi membunuh

seorang anak perempuan karena perhiasan perak yang dikenakannya.
(Ketika itu) dia membunuhnya dengan batu. Anak perernpuan itu
kemudian dibawa kehadapan Nabi SAW sementara dia hampir
meninggal. Lalu beliau bertanya, "Apakahfulan yang membunuhmu?"
Dia lalu memberi isyarat tidak dengan kepalanya. Kemudian beliau
bertanya untuk kedua kalinya, maka dia pun memberi isyarat tidak
dengan kepalanya. Kemudian beliau menanyainya untuk ketiga
kalinya, lalu dia memberi isyarat ya dengan kepalanya. Maka Nabi
SAW membunuh orang Yahudi itu dengan dua batu.

Keterangan Hadits:

(Bab orang yang membalas pembunuhan dengan batu).
Maksudnya, menjatuhkan hukuman qishash. Pada bab ini Imam
Bukhari menyebutkan hadits Anas tentang kisah orang Yahudi dan

anak perempuan. Penjelasannya telah dipaparkan secara gamblang
padabab sebelumnya.

d'rti qru c,1Sti lOia kemudian memberi isyarat ya dengan

kepalanya). Dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan dengan redaksi,
'€Jbl, yakni dengan huruf nun sebagai ganti huruf ya'. Keduanya
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menafsirkan kalimat sebelumnya, dan maksudnya adalah anak
perempuan itu memberi isyarat dengan isyarat yang dapat difahami,
sehingga disimpulkan bahwa seandainya dia dapat berbicara maka dia
akan mengatakan ya.

8. Orang yang Berhak atas Suatu Pembunuhan Mempunyai Dua
Pilihan (Yaitu Menjatuhkan Qishash atau Menerima Tebusan)

,#, #,i,r >q Gtr'& k f iG trt i;:;
ir lt :JJ" F3 *ht ,* htJl1r1ui ,at^tsr

l;'rt 6;t*f .'b'itt: i';,, * LL),Ht k,f ',;
,)W n*u ;.+lC*\f ,$p. y\.U\3,,t )r\.
\) l{k, W \r ,€F J:X_ y .it? Da G"L 6t, yi

,s;i 4,,l$t p"36 JU'd J, ui .VX ,tt W* "t!i
U C *t :Jr- ge -fi '; itr. ft ,yi', JL; iai .\tr. *f)

i-t'; * o).t$t *i -,'ht J, *t J;rjui .Ir j.;:,
lfu #;r; ,e:li ,f tot J'ii t;- Jt- ,rn:.p'a 

"tr:,o o d o '.' 
^ 

a . t '.-rli \l:'&'t*,r h, * b,J;, Jw .e ;j:,: il

1"-
c.t ,f

. o ric&

- .o tt
A

l.,jr.

.Mt,f dj t'# Jv1 .,fiAt G i,t*.r l' 3;i U.G)

.Nr *i;tt'al (.1 :it 1.a" Jsj
6880. Dari Abu Hurairah, bahwa pada tahun penaklukan

Makkah, bani Khuza'ah membunuh seorang laki-laki dari bani Laits
karena korban pembunuhan mereka pada rnasa jahiiiyah. Maka
trlasulullah sAw berdiri lalu bersabda, "sesungguhnya Ailah telah
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menahan pasukan bergajah terhadap Makkah dan menguasakan

Rasul-Nya dan orang-orang beriman atas mereka. Ketahuilah,

sesungguhnya tidak pernah dihalalkan bagi seorang pun sebelumku

dan tidak akan dihalalkan bagi searang pun setelahku. Ketahuilah,

bahwa telah dihalalkan bagiku sesaat dari siang hari. Ketahuilah,

bahwa saatku ini adalah hardm, tidak boleh dicabut rerumputannya,

tidak boleh ditebang pepohonannya dan tidak holeh memungut

barang temuannya kecuali yang hendak mengumumkannya.

Barangsiapa yang mempunyai korban pembunuhan maka baginya

dua pilihan, yaitu menerima diyat (tebusan) atau menuntut balas

membunuh (qishash)." Setelah itu berdirilah seorang laki-laki dari

penduduk Yaman yang bernama Abu Syah, lalu berkata, "Tuliskanlah

untukku, wahai Rasulullah." Maka Rasulullah SAW bersabda,

"Tulisknnlah untuk Abu Syah." Kemudian berdiri pula seorang laki-
laki dari kalangan Quraisy, lalu berkata, "Wahai Rasulullah, kecuali

idzkhir, karena kami menggunakannya untuk rumah-rumah dan

kuburan-kuburan kami." Maka Rasulullatr SAW bersabda, "Kecuali
idzkhir;'

Hadits ini diriwayatkan juga oleh tlbaidullah dari Syaiban

tentang pasukan bergajah. Sebagian mereka mengatakan dari Abu
Nu' aim, "Tentang pembunuhan. "

Ubaidullah mengatakan (dengan redaksi), "Yaitu keluarga

korban pembunuhan menuntut balas membunuh."

l:b@.p.1;1.,4, d"'rtt :Js rTiiL?nt *>, rs lt *
(J:iir e 'patit #)b'.-b ,i;\i ,'a hr iu; ,-t"'st ,yi,1s
o / t",?.a .62 .t o.

dl yi*JLi :sr,l.:r 
"11

.c, or'. *.
r-9 c.-*o.r t-)bt
, JJ

Jc.(..ip.+i'u
'of ())};i-|s

.e]r;\G\:ii
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6881. Dari Ibnu Abbas RA, dia berkata, "Dulu di kalangan

bani Israil qishash diberlalcukan sedangkan diyat tidak berlaku di
kalangan mereka, lalu Allah berfirman untuk umat ini, 'Diwajibkan

atas kamu qishash berkenaan dengan orang-ordng yang dibunuh -hingga- Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari
saudaranya'."

Ibnu Abbas berkata, "Pemaafan adalatr menerima diyat pada

pembunuhan yang disengaj a. "

Dia juga berkata, "Maksud, 'Hendaklah (yang memaaJkan)

mengilaii dengan cara yang baik' adalah meminta dengan cara yang

baik dan menunaikan dengan cara yang baik."

Keteranean lladits:

(Bab orang yang berhak atas suatu pembunuhan mempunyai

dua pilihan). Imam Bukhari mencantumkan judul ini dari redaksi

hadits. Zhahirnya adalatr dalil bagi yang berpendapat bahwa hak

memilih menerima diyat atau qishash berada di tangan para wali
korban pembunuhan, dan dalam hal ini tidak disyaratkan kerelaan si

pembunuh. Inilah yang dimaksud oleh redaksi judulnya, karena itulatr

setelah mengemukakan hadits Abu llurairah, dia menyertakan hadits

Ibnu Abbas yang di dalamnya terkandung tafsir firman Allah, '&'#

ir? *t A'i lUat o barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari

saudaranya). Maksudnya, meninggalkan hak penuntutan darah dan

rela dengan diyat, *':;aaLJrt (Hendaktah fyang memaajkanJ

mengilaui dengan cara yang baik). Maksudny4 dalam menuntut

diyat.

Ibnu Abbas menafsirkan bahwa pemberian maaf dilakukan

dengan cara menerima diyat dalam kasus pembunuhan yang

disengaja. Penerimaan diyat kembali kepada para wali korban yang

berhak menuntut qishash. Kemudian, tidak diharuskan adanya

t
rll

i
i

t
J
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kerelaan pembunuh, karena dia diperintahkan untuk memelihara

hidupnya berdasarkan keumuman firrnan Allah dalam surah An-

Nisaa' ayat 29, "#31 l:-j$t 11 (Dan janganlak kamu membunuh

dirimu)" Karena itu, jika para wali korban rela mengambil diyat, rnaka

si pembunuh tidak berhak menolak.

Ibnu Baththal berkata, "Makna firman Atrlah daiam surah Al
Baqarah ayat 178, &, ry"J}r*l'J,) (Yang demikian itu adalah suatu

keringanan dari Tuhan knmu) mengisyaratkan bahwa mengambil

diyat tidak pernah berlaku di kalangan bani Israil, tapi yang berlaku di

kalangan mereka hanyalah qishash, lalu Allah memberikan keringanan

bagi umat ini dengan disyariatkannya pengarnbilan diyat bila para

wali korban rela."

Pada bab ini Imam Bukhari menyebutkan dua hadits, yaitu:

Pertama,;;j gJft (Dari Abit Hurairah). Demlkian riwayat

mayoritas periwayat yang meriwayatkannya dari Yahya bin Abi Katsir

dalam kitab Ash-Shahihain dan lainnya. Sementara dalam riwayat An-

Nasa'i disebutkan secara mursal, yaitu dari riwayat Yahya bin

Humaid dari Al Auza'i, dan itu adalah riwayat yang janggal.

*Ajli a' 'r:t Jtsi ,\qt t:ta zbtf "i)i (Bahwa bani Khuza'ah

me*buiuh, 
"ororf 

taki-l aki. Abdullah bin Raj a' b erkat a). Demikian

peralihan jalur periwayatan Harb bin Syaddad dari Yahya pada kedua

jalumya, yaitu Ibnu Abi Katsir, lalu dia mengemukakan haditsnya di

sini dengan redaksi Harb. Redaksi Syaiban bin Abdunahman telah

dikemukakan pada pembahasan tentang itnu. Jalur Abdullah bin

Raja' ini diriwayatkan secara maushul oleh Al Baihaqi dari jalur

Hisyam bin Ali As-Sairafi, darinya. Pada pembahasan tentang barang

temuan telah dikemukakan dari jalur Al Walid bin Muslim, dari Al
A:uza'i, dari Yahya, dari Abu Salamah yang menyatakan penceritaan

dalam semua sanad-nya.

eJrilt ,* & #r# q."uV1aot7",i4t 1aan Khuza'ah
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membunuh seorang laW-lald dari bani Laits karena larban
pembunuhan merelea pada masa jahiliya&)" Dalam riwayat Ibnu Abi
Dzi'b dari sa'id Al Maqburi, dari Abu syuraih disebutkan, bahwa
Nabi SAW bersabda, 

'--ki;3r11 
lsrrungguhnya Allah telah

mengharamkan Makkah), lalu dia menyebutkan haditsnya dan di
dalamnya disebutkan, qO Gl ,f-U"n STlt rih # *tf #'JJ.."i
(Kemudian lmlian, wahai sekalian bani Khuza'ah, karian telah
membunuh laki-laki dari bani Hudzail ini, dan sesungguhnya aku
adalah penanggung diyatnya). Disebutkan juga redaksi serupa ini
dalam riwayat Ibnu Ishaq dari Al Maqburi sebagaimana yang telah
saya kemukakan pada bab '?epohonan Tanah suci tidak Boleh
Ditebangi" di antara bab-bab "Denda Binatang Buruan,, pada
pembahasan tentang haji. Tentang nasab bani Khuza'ah telah
dikemukakan di awal pe,nnbahasan tentang keutamaan hidup suku
Quraisy.

Bani Laits, adalah kabilah terkenal yang dinisbatkan kepada
Laits bin Bakar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas
bin Mudhar. Sedangkan Hudzail adalah kabilah besar yang
dinisbatkan hingga Hudzail, mereka adalah bani Mudrikah bin Ilyas
bin Mudhar. Bani Hudzait dan bani Bakar termasuk penduduk
Makkah, mereka tinggal di sekitamya di luar tanah suci. Bani
Khuza'ah pernah menaklut&an Makkah dan menguasainya, kemudian
mereka dikeluarkan darinya lalu tinggal di luarnya. Antara mereka.dan
bani Bakar ada permlrsuhan pada masa jahiliyah. Khuza'ah
merupakan sekutu bani Hasyim bin Abdi Manaf hingga masa Nabi
sAw, sementara bani Bakar merupakan sekutu Quraisy sebagaimana
yang telah dijelaskan di awal pembahasan tentang penakrukkan
Makkah pada pembahasan tentang peperangan. Kemudian pada
pembahasan tentang ilmu telah saya sebutkan, bahwa nama orang
yang membunuh dari bani Khuza'ah adalah Khirasy bin Umayyah Al
Khuza'i, sedang*Gn orang yang dibunuh dari kalangan mereka di
masa j ahiliyah bernama Ahmad.
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Adapun nama orang yang dibunuh dan yang membunuh dalam

riwayat di sini tidak disebutkan, kemudian saya lihat di dalam kitab

As-Sirah An-Nabawiyah karya Ibnu Ishaq, bahwa orang Khuza'ah
yang dibunuh itu bernama Munabbih.

Ibnu Ishaq dalam y,rtab Al Maghazi berkata: Sa'id bin Abi
Sandar Al Aslami menceritakan kepadaku dari seorang laki-laki
kaumnya, dia berkata, "Dulu ada seorang laki-laki bersama kami yang

bernama Ahmad, dia adalah seorang pemberani. Apabila tidur dia

mendengkur. Bila mereka mendapat serangan, mereka memanggil

namanya, lalu dia pun melompat bagaikan singa. Suatu ketika mereka

diperangi oieh suatu kaum dari suku Hudzail di masa jahiliyah, lalu
Ibnu Al Atswa' berkata, 'Janganlah kalian tergesa-gesa sampai aku

melihat dulu. Jika terdapat Ahmar di antara rnereka maka tidak ada

jalan untuk menyerang mereka'. Dia kemudian memperhatikan secara

seksama, lalu merrdapati suara dengkuran Ahmar, maka dia pun

menghampirinya, lantas menghujamkan pedangnya di dadanya hingga

dia terbunuh. Setelah ifu barulah mereka menyerang perkampungan

itu. Pada tahun penaklukan Makkah, yaitu keesokan harinya dari
penaklukan Makkah, Ibnu Al Atswa' A1 Hudzali datang memasuki

Makkah, lalu dia terlihat oleh bani Khuza'ah, mereka pun

mengenalinya, lalu datanglah Khirasy bin Umayyah dan berkata,
'Bergembiralah kalian untuk seseorang'. Dia kemudian menyabet Al
Atswa' pada bagian'perutnya hingga tewas, maka Rasulullah SAW
bersabda, 'Wahai sekalian bani Khuza'ah, hentilcanlah tangan kalian

dari pembunuhan. Sungguh kalian telah membunuh seorang korban

yang harus aku tebus diyatnya'."

Ibnu Ishaq juga menyebutkan, bahwa Abdurrahman bin
Harmalah Al Aslami menceritakan kepadaku dari Sa'id bin Al
Musayyab, dia berkata, "Ketika sampai kepada Nabi apa yang

dilakukan oleh Khirasy bin Umayyah, beliau bersabda,

'Sesunggunnya Khirasy adalah seorang pembunuh'. Beliau mencela

tindakan tersebut." Kemudian dia menyebutkan hadits Abu Syuraih Al
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Khuza'i sebagaimana yang telah dikemukakan. Demikian kisah orang

Hudzali.

Sedangkan kisah orang yang dibunuh dari bani Laits,

tampaknya adalah kasus lain. Ibnu Hisyam menyebutkan, bahwa

orang yang terbunuh dari bani Laits bernama Jundab bin Al Adla', dia

berkata, "Telah sampai berita kepadaku, bahwa korban pembunuhan

yang pertama kali dibayar diyatnya oleh Rasulullah SAW pada saat

penaklukan Makkah adalah Jundab bin Al Adla', dia dibunuh oleh

bani Ka'ab, maka beliau membayar diyatnya sebanyak 100 ekor

unta."

Tapi A1 Waqidi menyebutkan, bahwa namanya adalah Jundab

bin Al Adla'. Ketika dia dilihat oleh Jundab bin Al AJab Al Aslami,

dia kemudian keluar mengincarnya, lalu muncullah Khirasy lantas

membunuhnya. Dengan demikian, terlihat jelas bahwa kisahnya sama.

Kemungkinan bani Hudzail telah bersumpah setia dengan bani Laits

(bersekutu) atau sebaliknya. Kemudian saya temukan di ak*rir juz

ketiga dan. Fawa'id Abi Ali bin Khuzaimah, bahwa namanya orang

Khuza'ah yang membunuh itu adalah Hilal bin Umayyah. Jika ini
valid, maka kemungkinannya Hilal merupakan nama julukan Khirasy.

F: ^;t?tr k *, l?,riu! (nasutultah SAW kemudian

berdiri). Dalam riwayat Suffan yang telah disinggung pada

pembahasan tentang ilmu disebutkan, ,U.1!i1 #ht e 4t7:o
'4t! ii;r|-57 lNati SAW kemudian diberitahu tentang hal itu,

maka beliau pun menaiki hewan tunggangannya lalu berpidato).

..f-#' L(t"ib #ht 0! (sesungguhnya Allah telah menahan

pasukan bergajah terhadap Makkah). Maksud menahan pasukan

bergajah terhadap Makkah adalah kisah raja Habasyah yang cukup

populer itu. Ibnu Ishaq telah memaparkannya secara panjang lebar.

krti dari apa yang dikemukakannya adalah, bahwa Abrahah A1

Habsyi, seorang pemeluk Nashrani, setelah dia menaklukan Yaman,

dia membangun gerejanya dan mengharuskan orang-orang berhaji ke

53O _ FATHUL BAARI



sana. Setelah itu ada seorang dari kalangan bangsa Arab yang pergi ke

sana kemudian buang air besar, lalu melarikan diri. Maka Abrahah

pun marah dan bertekad menghancurkan Ka'bah. Selanjufrya dia

menyiapkan pasukan besar yang disertai dengan gajah besar. Setelah

mendekati Makkah, Abdul Muththalib menghampirinya dan

menghormatinya, karena dia memang berperangai baik. Dia kemudian

meminta Abrahah agar mengembalikan unta-unta yang telah dirampas

(oleh pasukannya). Abrahah kemudian memandang petmintaan itu

terlalu ringan, maka dia pun berkata, "sungguh tadinya aku mengira

bahwa engkau tidak akan merninta kepadaku kecuali mengenai

perkara yang aku datang untuk itu."

Abdul Muththalib berkata, "sesungguhnya rumah ini (Ka'bah)

mempunyai Tuhan yang akan melindunginya." Abrahah kemudian

mengembalikan unta-untanya. Selanjutnya Abrahah maju beserta

pasukannya, mereka pun menggiring gajah maju, namun gajah itu

tunduk dan mereka tidak mampu membuatnya berdiri. Tak lama

kemudian Allah mengirim burung-burung yaflg masing-masing

membawa tiga buah batu kerikil, yaitu dua kerikil di kedua cakarnya

dan satu kerikil di paruhnya. Burung-bunrng itu lantas melemparkan

kerikil-kerikil itu kepada pasukan tersebut, hingga tidak seorang pun

dari mereka yang tertinggal.

Ibnu Mardawaih meriwayatkan dengan sanad yang hasan dad.

Ikrimah, dari Ibnu Abbas, dia berkata, '?asukan bergajah datang

hingga menempati Ash-Shifatr, yaitu suatu tempat di luar Makkah dari

arah jalan ke Yaman. Kemudian Abdul Muththalib menemui mereka

lalu berkata, 'Sesungguhnya ini adaiah rumah Allah, tidak akan

pemah dikuasai oleh seorang pun'. Pasukan Abrahah kemudian

berkata, 'Kami tidak akan kembali sebelum kami

menghancurkannya'. Ternyata mereka tidak sanggup membuat gajatr

mereka bergerak maju bahkan sang gajah semakin memperlambat

langkahnya. Setelah itu Allah memanggil burung-burung Ababil dan

membekali burung-burung tersebut dengan bebatuan hitam fterikil
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hitam). Setelah burung-burung itu berada sejajar dengan mereka

(pasukan bergajah), burung-burung itu pun melempari mereka

(dengan kerikil hitam), hingga setiap orang dari mereka mengidap

gatal-batal, dan setiap kali mereka menggaruk kulitnya, dagingnya

pun rontok."

Ibnu Ishaq berkata, "Ya'qub bin Utbah menceritakan

kepadaku, dia berkata, 'Diceritakan kepadaku bahwa sejak hari itu,

campak dan cacar pertama kali mewabah di tanah Arab'."

Disebutkan dalam riwayat Ath-Thabari dengan sanad yang

shahih dari Ikrimah, bahwa burung-burung itu berwarna hijau yang

keluar dari laut. Kepala burung-burung itu seperti kepala binatang

buas. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari jalur Llbaid bin Umar

dengan sanad yang kuat, "Allah mengirimkan burung kepada mereka

yang muncul dari luat layaknya kait-kait." Setelah itu dia
menyebutkan redaksi seperti yang telah dikemukakan.

LI *+ *l.'f.J C qp (Dan sesungguhnya tidakpernah

dihalalkan bagi seorang pun sebelumht ...). Penjelasannya telatr

dipaparkan pada bab "Pengharaman Perang di Malftah" pada bab-bab

denda binatang buruan dan juga pada bab '?epohonan Tanah Suci

tidak Boleh Ditebangi".

'L1:J-11 (Dan tidak boleh dipungu). Di bagran akhirnya

disebutkan, )4,\l (Xecuali bagi yang hendak mengumumkan).

Dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan dengan harakat fathah di

awalnya (!r.i-ir, lalu di akhirnya disebutkan, 1# \! (x"cuali yang

hendak mengumumkannya). Itu cukup j elas.

"e$'^J [.i.',*} (Barangsiapa yang mempunyai korban

pembunuhan). Maksudnya, kerabat korban pembunuhan yang

sebelumnya hidup, lalu meninggal karena pembunuhan.

i-;at -*.'6 (Matra baginya dua pilihan). Pada pembahasan
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tentang ilmu disebutkan dengan redaksi, /-$t frr'$ ,l-rl Ut
(Barangsiapa yang dibunuh malm baginya dua pilihaz). kri tidak

mungkin diartikan sesuai zhahirnya, karena orang yang sudah

terbunuh tidak mungkin memilih. Jadi, maksudnya adalah hak

memilih itu berada di tangan wali korban, A1 Khaththabi juga

mengisyaratkan hal serupa. Dalam riwayat At-Tirmidzi dari jalur Atr

Atza'i disebutkan ,'JJil-'ai *yt't;;-bf $$ 1nia boleh memaa/knn atau

[balas] membunuh). Yang dimaksud dengan memaafkan adalatr

diganti dengan diyat. Demikian hasii penyingkronan kedua

riwayatnya.

tri dikuatkan dengan riwayatnya yang berasal dari hadits Abu

Syuraih yang menyebutkan, ;ti 61 :$ip '&.'rttl 
?-#t 

'rii.W 'rJ E W
tllt t:':l?-':l t& (Barangsiapa yang mempunyai korban pembunuhan

setelah hari ini, maka keluarganya mempunyai dua pilihan, yaitu

fbalasJ membunuh atau mengambil diyat). Sedangkan Abu Daud dan

Ibnu Majah se*a At-Tirmidzi secara mu'allaq dari jalw lairurya, dari

Abu Syuraih disebutkan dengan redaksi, ,rootii-'ol At P# ,s:.rrt':Ur;- atti

*#,ta ri',i# a-,rrlt t\tb* i-i:ni'ir?-bi 6l: ,:fu'of *yt (Mako

sesungguhnya dia boleh memilih salah satu dari tiga, yaitu:

mengqishash [balas membunuhJ, memaa/kan, atau mengambil diyat.

Jika dia menginginkan yang keempat, makn tahanlah tangannya).

Maksudnya, jika dia menginginkan tambahan qishash atau diyat maka

cegahlah dirinya.

Saya akan memaparkan dalam penjelasan hadits selanjutnya

perbedaan pendapat mengenai orang yang berhak memilih, apakah si

pembunuh ataukah wali korban. Dalam haditsnya disebutkan bahwa

wali darah berhak memilih antara qishash dan diyat. Lalu ada

perbedaan pendapat, bila dia memilih diyat, apakah si pembunuh

wajib memenuhinya? Mayoritas ulama berpendapat harus, sementara

diriwayatkan dari Malik batrwa itu harus dengan kerelaan si
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pembunuh. Dia berdalih dengan sabda beliau, J'J1"1-i1 @an

barangsiapa yang mempunyai korban pembunuhan), bahwa hak

tersebut terkait dengan ahli waris korban. Jika sebagian mereka tidak

hadir atau masih kecil, maka yang lain tidak berhak menetapkan

qishash hingga datangnya orang yang sedang tidak hadir itu atau

hingga balighnya anak kecil itu.

,#j-J"'ai r-11 (Menerima diyat [dendafi. Maksudnya, si

pembunuh atau para wali si pembunuh memberikan diyat kepada para

wali korban.

'tt i-'ai*yt (Atau menuntut balas membunuh [qishashfi.

Maksudny4 si pembunuh dijatuhi hukuman mati karena terbukti telah

melakukan pembunuhan. Pada pembahasan tentang ilmu disebutkan

dengan redaksi, 
'rW- 

itt $l lUembayar tebusan) sebagai ganti redaksi,

$;-'oi gt (Membayar denda). Dalam riwayat Al Auza'i yang

disebutkan pada pembahasan tentang barang temuan disebutkan, bl$1

cSl-li{ilrlembayar tebusan)dengan hwuf fa'sebagai ganti huruf uraz.

Sementara dalam salah satu naskah disebutkan dengan redaksi, bi tyt

,5. i-1,ltau dengan memberiknn). Maksudnya, diyat.

Ibnu At-Tin menukil dari Ad-Dawudi, bahwa disebutkan

dalam riwayat lainnya dengan redaksi, $J-')i'r#;-'ot $ gW"*bayar

denda atau membayar tebusan). Lalu dikomentari bahwa itu tidak

shahih, sebab biia disebutkan dengan huruf fa', maka tidak ada

gulanya penyebutan diyat. Dan bila disebutkan dengan huruf qaf dan

diperkirakan ada dua wali korban, tentunya akan disebutkan dengan

bentuk mutsanna. Maksudnya,4. $&- (keduanyo, menuntut balas

membunuh atas korban mereka), nilmun asalnya tidak berbilang.

Selanjutnya dia berkata, "Riwayat yang shahih adalah, "tf q;;- ai $1

'>;ai- lmembayar denda atau dibalas d.ibunuh). Dan redaksi, c,t4
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(membayar tebusan) dianggap benar jika didahului oleh redaksi, bi

'r&@iqxhash);'

Hadits ini menunjukkan bolehnya menerapkan qishash di
tanah suci, karena Nabi SAW berpidato m,enyampaikan itu di Makkah

dan tidak ada pembatasannya dengan tanah suci. Keumuman hadits ini
menjadi pedoman bagr yang berpendapat bahwa seorang muslim

boleh dibunuh jika membunuh ahli dzimmah. Penjelasan tentang ini
telah dipaparkan.

,b _f iiiri- f, ,yl',y h,)put qtatu berdirilah seorang taki-

laki dari penduduk Yaman yang bernama Abu Syah). Penjelasannya

teiah dipaparkan pada pembahasan tentang i1mu. As-Salafi

menyebutkan, bahwa sebagian mereka mengucapkan kata ,J fr
dengan huruf ta' di aktrirnya sebagai ganti huruf ha', lalu dia
menganggap bahwa itu adalah kekeliruan. Dia mengatakan, bahwa dia
adalah orang Persia yang dikirim oleh Kisra ke Yaman.

'i\liil ,1' 'J?.)6-,ira.;:-j"u 
hii6 S lxemudian berdiri

pula seorang laki-lahi dari kalangan Quraisy, lalu berkata, "Wahai

Rasulullah, kecuali idzkhir.') Penj elasannya telah dipaparkan, bahwa

namanya adalah Al Abbas bin Abdul Muththalib. Dan telah dijelaskan
pula sisa hadits ini yang terkait dengan penyrcian Makkah dan tentang

idzkhir pada bab-bab tadi yang dimuat pada pembahasan tentang haji.
I r .,t t,,.
.itt '.t-i3 'a5.{1 (Hadits ini diriwayatkan juga oleh Ubaidullah).

Maksudnya, Ibnu Musa.

,l;$ P. O#$ (Dari Syaiban tentang pasukan bergajah).

Maksudnya, hdits ini diriwayatkan juga oleh Harb bin Syaddad dari

Yahya tentang pasukan bergajah, dan riwayat Ubaidullah tersebut

sanad-nyamaushul dalam kttab Shahih Muslim dari jalumya.

,P, ,f €j C"@ S'6i1 lSeUagan mereka mengatakan dari

Abu Nu'aim, "Tentang pembunuhan.') Maksudnya, Muhammad bin
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Yahya Ad-Dzuhali yang memastikan dari Abu Nu'aim dalam

riwayatnya darinya mengenai hadits ini dengan redaksi, .tr-*ir
Qtembunuhan). Sedangkan Imam Bukhari meriwayatkamya darinya
dengan keraguan sbbagaimana yang telah dikemukakan pada

pembahasan tentang ilmu.

Pt ,yl ttii-"oi ri1 :.irr ii? J,6j (Waidullah berkata, ,,Ketuarga

korban pembunuhan menuntul balas membunuh.') Maksudnya,

ditetapkan oleh keputusan mereka. Ubaidullah ini adalah Ibnu Musa.

Riwayatnya berasal dari Syaiban bin Abdurrahman dengan sanad
tersebut, dan riwayamya darinya dikemukakan secara maushul dalam

lr,rtab Shahih Muslim seperti yang telah saya jelaskan. Redaksinya, til
,a t

S j$ J--i(it{ "oi eytaflt ,#'itl lUemOerikan diyat atau dibalas

dibunuh oleh keluarga korban).Ini sebagai penjelasan redaksi, i,f r:1
':r;J- 

1O tb a t as di bunuh).

Kedua, C$t #.t/1.€.e"cS€ lOutu di kalangan bani Israil

diberlalatkan qishash). Demikian redaksi yang dicantumkan di sini
dari riwayat Qutaibah, dari Suffan bin Uyainah. Sedangkan dalam

riwayat Al Humaidi dari Suffan disebutkan dengan redaksi, 4 e uS

6(, iir &;*t (Dutu di kalangan bani Israil diberlatatknn qishash)

seperti yang telah dikemukakan pada pembahasan tentang tafsir.

Tampaknya, riwayat dengan benfuk ta'nits berdasarkan makna 'f$r,
yaitu ir3r1--i,iry'ejst,Xit (merusak bentuk fisik dan menyamakan

tindakan).

';;t1' q1i9, 
. <;S' e urqt&u*>,g\i,;4s fur i6i

G# A+i}fr J ,#, fnqUon kemudian berfirman kepada umat ini,

"Diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang

dibunuh 
-hingga 

ayat ini-- Maka barangsiapa yang mendapat suatu
pemaafan dari saudaranya.') Saya Obnu Hajar) katakan, demikian

536 _ FATTIUL BA.ARI



redaksi yang dicantumkan dalam riwayat Qutaibah, sedangkan yang

dicantumkan di sini dari riwayat Abu Dzar dan mayoritas periwayat.

Dalam riwayat An-Nasafi dan Al Qabisi pada bagian ini disebutkan

dengan redaksi, i; *i b'i'd* e> ,l)y ,)y (unsso firman-Nya,

"Malra barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari
saudaranya. ") Dalam riwayat Ibnu Umar dalam Al Musnad dan Abu

Nu'aim dari jalurnya yang dimuat dalam kitab Al Mustakhraj

disebutkan, fri g* e {i jl(Uirssofirman-Nya pada ayat ini).

Dengan demikian maksudnya menjadi jelas. Jika tidak maka

redaksi yang pertama mengesankan bahwa redaksi, '4'# (maka

barangsiapa yang mendaput suatu pemaafan) terdapat pada ayat

berikutnya yang dimulai dengannya, namun sebenarnya bukan

demikian. Al Ismaili meriwayatkannya dari riwayat Abu Kuraib dan

lainnya, dari Sufuan, yang mana setelah redaksi, 
"jilir 

qi (berkenaan

dengan orang-orang yang dibunuh), diamenyebutk*, ,Jt!) ,Aftt
g:'n1;; ,.Jt! (Lalu dia membacakan hingga ayat, "Wanita

dengan wanita. Makn barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan.")

Dalam riwayat Al Humaidi tadi disebutkan bagian ayat yang tidak

dicantumkan di sini, dan di bagian akhimya disebutkan penafsiran

firman-Nya, ;& t"ui;*6,15,i lfang demikian itu adalah suatu

leeringanan dari Tuhan-mu). Selain itu, ditambahkan juga di dalamnya

penafsiran firman-Nya, Glsbt ;fi lBororgtiapa yang melampui batas).

Maksud melampaui batas di sini adalah membunuh setelah menerima

diyat.

Ada perbedaan pendapat tentang tafsir kata al adzaab (siksaan)

dalam ayat ini. Suatu pendapat menyebutkan, bahwa itu terkait dengan

aktrir, sedangkan di dunia maka itu adalah bagt yang memulai

membunuh. Demikian menurut jumhur. Diriwayatkan dari Ikrimah,

Qatadah dan As-Sudi, yakni menanggung. pembunuhan sementara

wali korban tidak mau mengambil diyat. Mengenai ini ada hadits Jabir
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secara marrtt', t r Yi'fi.,P'P ;bt 1 (Alat tidak memaa/kan orang

yang membunuh setelah mengambil diyat). Hadits ini diriwayatkan
oleh Abu Daud, namun sanad-nyamunqathi'.

Abu Ubaid berkata, "Ibnu Abbas berpendapat, bahwa ayat ini
tidak dihapus oieh ayat yatg terdapat dalam surah Al Maa'idah, 'Ot

{ur'uaft' pat wa jiwa fdibalasJ dengan jiwa), tapikeduanya sama-

sama berlaku. Tampaknya, dia menganggap bahwa ayat yang ierdapat

dalam surah Al Maa'idah itu merupakan penafsiran ayat yang terdapat

dalam surah Al Baqarah. Selain itu, yang dimaksud dengan jiwa
dibalas dengan jiwa adalah orang-orang merdeka, baik laki-laki
maupun perempuan. Jadi, tidak termasuk para hamba sahaya, karena
jiwa mereka lebih rendah daripada orang-orang merdeka."

Ismail berkata, 'Yang dimaksud dengan 4a oi-Jit gfwa

[dibalasJ dengan jiwa) adalah jiwa yang setara dalam masalah hudud
(hukuman). Karena jiwa orang merdeka yang menuduh zina kepada

hamba sahaya maka disepakati tidak dikenakan hukuman cambuk,

sementara balasan membunuh adalah qishash yang juga termasuk

hudud;'

Dia berkata,,"Ini dijelaskan oleh firman-Nya dalam surah Al
Maa'idah ayat 45, ij a1-;i; xi * O:*s W |.rq U.*jltt (Dan luka

[pun] ada qishashnya. Barangsiapa yang melepaskan [hak
qishashJnya, maka melepaskan hak itu [menjadiJ penebus dosa

baginya). Dari sini hamba sahaya dan orang kafir tidak masuk dalam

cakupannya, karena hamba sahaya tidak bisa bersedekah 
-yakni

dengan melepaskan hak- darahnya dan tidak pula luka. Selain itu,

karena orang kafir tidak bisa disebut mutashaddiq (yang bersedekah)

dan juga tidak bisa disebut mukaffar anhu (orartg yang diampuni

dosanya [yakni tidak dapat menebus dosa])."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, inti pendapat Ibnu Abbas

menunjukkan, bahwa firman Allah dalarn surah Al Maa'idah ayat 45,
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441.4?bqkt (Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di

dalamnya [At-Taurat]). Maksudnya, terhadap bani Israil di dalam

Taurat, $-;iLlr bl pon o jiwa [dibalasJ dengan iiwa) secara

mutlak, lalu diringankan bagi umat ini dengan disyariatkannya diyat

sebagai ganti "balas membunuh" bagr yang dimaafkan oleh para wali
korban yang tidak menqishashnya. Ini hanya dikhususkan antara

orang merdeka dengan orang merdeka. Dengan demikian, ini tidak

mengandung dalil bagi kalangan yang berpedoman dengan ayat yang

terdapat surah Al Maa'idah mengenai kasus dibunuhnya orang

merdeka yang membunuh hamba sahaya dan dibunuhnya orang Islam

karena membunuh orang kafir, karena syariat sebelum kita bisa

dijadikan pedoman bila di dalam syariat kita tidak ada yang

menyelisihinya.

Ada yang mengatakan, bahwa tidak ada qishash dalam syariat

Isa dan yang ada hanya diyat. Jika itu benar, maka syariat Islam lebih

menonjol, karena memadukan keduany4 sehingga menjadi
pertengahan, tidak berlebihan dan tidak pula kurang.

Pelaiaran vang dapat diambil:

l. Hadits ini adalah dalil yang menunjukkan bahwa orang yang

berhak memilih antara qishash (membalas membunuh) atau

mengambil diyat adalah wali korban. Demikian pendapat

jumhur. Sementara Al Khaththabi menyatakan, bahwa

pemberian maaf di dalam ayat itu memerlukan penjelasan,

karena zhahirnya qishash adalah tidak saling mengikuti, akan

tetapi maknanya adalah orang yang mendapat maaf dari pihak

korban yakni dari sanksi hukuman qishash menjadi diyat,

maka orang yang berhak terhadap diyat hendaknya menuntut

pemenuhan diyat dengan cara yang baik, dan si pembunuh juga

menyerahkan diyat dengan cara yang baik pula.

Malik, Ats-Tsauri dan Abu Hanifah berpendapat, batrwa hak
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memilih antara qishash dan diyat adalah hak si pembunuh.

Ath-Thahawi berkata, 'Dalil mereka adalah hadits Anas
mengenai kisah Ar-Rabayyi', bibiny4 Nabi SAW bersabda,

,ft, iir.iirr i7t--i5 (Kitabuilah [menetapkanJ qishash).

Maksudnya, beliau memutuskan qishash dan tidak memberi
pilihan. Jika hak memilih di tangan wali, tentu Nabi SAW
memberitahukan itu kepada mereka, karena seorang hakim
tidak boleh memutuskan sesuatu bagi seseorang yang berhak
memilih salah satu dari dua pilihan sebelum memberitatrunya

bahwa dia berhak terhadap salah satu dari keduanya. Namun
karena temyata beliau memutuskan qishash, maka sabda

beliau, i:-:"lt *r'4 lmaka dia mempunyai hak memilih

antara dua hal) diartikan bahwa wali korban berhak memilih
dengan syarat kerelaan si pelaku untuk menanggung diyat."

Pandangan ini ditanggapi, bahwa sabda beliau SAW, itlq
,.e"n iit (Kitabutlah [menetaplcanJ qishash) adala]r ketika para

wali korban menuntut qishash dalarn kasus pembunuhan yang

disengaja. Beliau memberitahukan bahwa Kitabullah
me,netapkan bahwa bila korban me,lruntut qishash maka harus

dipenuhi. Jadi, di sini tidak ada penundaan penjelasan.

Ath-Thahawi juga berdalih, bahwa mereka sepakat bahwa bila
wali korban berkata kepada si pemunuh, "Aku rela engkau

memberiku sekian dan aku tidak akan membunuhmu," maka si
pembunuh tidak boleh dipaksa (untuk memenuhinya), dan

tidak boleh diambil secara paksa darinya walaupun resikonya
dia harus merelakan jiwanya (diqishash).

Al Muhallab dan lainnya berkat4 "Yang dapat disimpulkan
dari sabda beliau, {-}3r *, yi @ot " dia mempunyai hak

mernilih antara dua hal) adalatr, bila wali korban diminta
untuk memaafl<an dengan konpensasi materi, maka jika mau
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dia boleh menerirna, dan jika tidak maka dia mengqishash,
sedangkan sang wali hendalnya memilih yang terbaik dalam
hal ini. Di sini, tidak ada yang menunjukan unsur pemaksaan

terhadap si pembunuh untuk menyerahkan di)rat.'

Ayat yang tercantum dalam hadits ini menunjukJ<an bahwa
yang wajib dilaksanakan dalam kasus pembunuhan di sengaja
adalah qishash atau diyat sebagai pengganti qishash. Ada juga
yang mengatakan yang wajib adalah memilih. Demikian dua
pendapat ulam4 dan demikian juga menurut madzhab Asy-
Syaf i. Yang lebih tepat adalatr yangpertama.

Kemudian ada perbedaan pendapat mengenai sebab turunnya
ayat tersebut. Suatu pendapat menyebutkan, bahwa ayat itu
diturunkan berkenaan dengan penduduk dua desa bangsa Arab,
yang mana salah satunya lebih terpandang dibanding yang lain,
sehingga bila mereka menikahi kaum wanita desa yang satunya
maka pernikahan itu diselenggarakan tanpa mahar, dan bila
ada hamba sahaya mereka yang dibunuh (oleh warga desa
yang satunya) maka mereka balas membunuh orang merdeka.
Dan bila ada wanita yang dibunuh (oleh warga desa yang
satunya) maka mereka balas membunuh laki-laki. Demikian
riwayat yang dinukil oleh Ath-Thabari dari Asy-Sya,bi.

Abu Daud meriwayatkan dari jalur Ali bin Shalih bin Hayy,
dari Simak bin Harb, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, dia
berkat4 "Dulu ada bani Quraizhah dan bani Nadhir, yang
mana bani Nadhir lebih terhormat daripada barri euraizhah.
Bila seorang laki-laki dari bani Quraizall membunuh seorang
laki-laki dari bani Nadhir, maka dia dibunuh karenanya, dan
bila seorang laki-laki dari bani Nadhir membunuh seorang
laki-laki dari bani Quraizhatr ditebus dengan seratus wasqq
kurma. Setelah Nabi SAW diutus, terjadilah pembunuhan,
dimana seorang laki-laki dari bani Nadhir membunuh seorang
laki-laki dari bani Quraizah, lalu mereka berkata, .Bayarlah
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kepada kami atas pembunuhannya'. Mereka berkata, 'Di antara

kami dan kalian ada Nabi SAW'. Lalu mereka menemui

beliau, maka turunlah surah Al Maa'idatr ayat 42, L>-l?bf1

,fa:-+fq ili p,, (Dan jika lamu memutuskan perkara mereka,

maka putuskanlah [perkara ituJ di antara mereka dengan

adil).Dergan adil maksudnya adalah jiwa dibalas dengan jiwa.

Kemudian turunlah surah Al Maa'idah ayat 50, +46Jl,'€3i|
o:Jr{-(Apakah huhtm jahiliyah yang mereka kehendaki)."

Jumhur berdalil dengan ini ketika membolehkan mengambil

diyat dalam kasus pembunuhan disengajayarr1 direncanakan,

yaitu misalnya menipu seseorang hingga berjalan bersamanya

ke suatu tempat yang sepi lalu dibunuh. Ini berbeda dengan

pendapat kalangan Maliki. Malik menerapkannya pada orang

yang memerangi, karena perkaranya diseralrkan kepada sultan

(penguasa) dan wali korban tidak berhak memaaflcan. Ini
berdasarkan hukum ffidryq bahwa hukuman orang yang

memerangi adalatr dibunuh bila imam (penguasa) memandang

demikian. Dan bahwa if (atau) dalam ayat ini menunjukkan

pilihan, bukan ragam.

3. Hadits ini menunjukkan, bahwa orang yang membunuh

berdasarkan penakwilannya maka hukumnya sama dengan

membunuh secara tidak sengaja dalam hal wajibnya diyat

berdasarkan sabda Nabi SAW,t bo j'f Oofo sesungguhnya

aht yang menanggung diyatnya). Sebagian ulama Malik
berpedoman dengan ini dalam menyatakan bolehnya

membunuh orang yang berlindung ke tanah suci setelah

membunuh dengan sengaja. Ini berbeda dengan pendapat yang

mengatakan tidak boleh diterapkan hukuman mati di tanah

suci, tapi dibawa keluar dari tanah suci. Dalilnya, bahwa Nabi

SAW mengatakan itu dalam kisah korban pembunuhan dari

bani Khuza'ah yang dibunuh di tanah suci, dan bahwa qishash
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disyariatkan bagr yang meinbunuh dengan sengaja. hi tidak
bertentangan dengan riwayat yang menyebutkan sucinya tanatr

suci, karena maksudnya adalah pengagungarnya de,ngan

mengharamkan apa )rang diharamkan AllalL seme,lrtara

melaksanakan hukuman tqhadap pelaku kejahatan termasuk

mengagungkan syiar-syiar Allah. Sekilas penjelasan te,ntang

ini telah dipaparkan pada bab-bab yang tadi saya sebutkan,

yaitu lang terdapat padape,mbatrasan tentang haji.

9. Orang yang Menuntut Derah Orang Lain tanpa Hak

lt 1/6t'F.l ,iv *:rr)Lbt * u;r',:i1-,,& i,,f
i'r''--sh13 ;i;yiilt aL lY,-,)i A y,t ,{F, C*,1{X

.'i;Gde A'u;t
6882. Dari Ibnu Abbas, bahwa Nabi SAW bersabd4 l'rrr r,

yang paling dibenci Allah ada tiga: Orang yang melakukan

pelanggaran di tanah suci, orang yang menginginkan

diberlalatlmnnya tradisi jahiliyah dalam Islam, dan orang yang
menuntut darah orang lain tanpa hak agar darahnya bisa

ditumpahlwn."

@:
(Bab orang yang mentmtut darah orang lain tanpa hak).

Maksudnya, penj elasan tentang hukumnya

'rrbJ:.( (Pating dibenci). Kata ini berasal dari kata al bughdhu

(benci), dan ini adalah bentuk yang janggal, seperti juga halnya kata

a'dam dari kata al adam yang artinyamembutuhkan. Kalimat, af'alhu
min kadzaa digunakan untuk menunjukkan makna lebih (superlatif)
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dalam kata kerja yang terdiri dari tiga huruf.

Al Muhallab dan lainnya berkata, 'Yang dimaksud dengan

ketiga manusia itu adalah, mereka merupakan ahli maksiat yang

paling dibenci oleh Allatr. Ini seperti sabdabeliau, fi-liJ t( (dosa

besar yang paling besar). Jika tidak maka syirik adalah yang paling

dibenci Allah dari semua kemaksiatan."

e:Jr ve'+:* (orang yang melakukan pelanggaran di tanah

Suci). Asal makna mulfuid adalah orang yang berpaling dari

kebenaran. Kata ilfuaad adalah beralih dari tujuan semula. Ada

kejanggalan anggapan, bahwa pelaku dosa kecil disebut orang yang

berpaling dari kebenaran. Menanggapi hal ini dapat dijawab bahwa

sifat ini memang biasa disandangkan kepada orang yang keluar dari

jalur agama. Jika sifat ini disandangkan kepada orang yang melakukan

suatu kemaksiatan, berarti menunjukkan makna besamya kemaksiatan

yang dilakukannya. Ada juga yang mengatakan, bahwa

penyebutannya dalam bentuk jumlah ismiyyaft mengesankan tetapnya

sifat tersebut, sedangkan pengingkaran itu menunjukkan betapa

besarnya sehingga itu mengisyaratkan besarnya dosa. Pada

pembahasan sebelumnya telah dikemukakan macilm-macam dosa

besar diantaranya adalatr orang yang menghalalkan Baitul Haram.

Ats-Tsauri menukil riwayat dalam tafsirnya dari As-Sudi, dari

Murrah, dari Ibnu Mas'ud, dia berkata, \1,# 'r-t<5 fu. n*- ,y t n g

lj 7,* ahr'irsiit p'yj' 4u.tz: &'01'6.1 g-)ety'q:)'oi
(Tidaklah seseorang berteknd melalatlcan suatu keburukan kecuali

dituliskan baginya, kecuali bila seseorang di Adn Abyan bertekad

untuk membunuh seseorang di Baitul Haram melainlcan Allah akan

merasakan padanya adzab yang pedih). Sanad-nyashahih.

Syu'bah mengatakan, bahwa As-Sudi meriwayatkannya secara

marrtt' kepada mereka, sementara Syu'bah meriwayatkannya darinya

secara mauquf yang dinukil oleh Ahmad daiYazid bin Harun, dari

Syu'batr. Selain itu, diriwayatkan juga oleh Ath-Thabari dari jalur
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Asbath bin Nashr, dari As-Sudi secara mauquf.

Zhalnr redaksi hadits ini menunjuk&an, bahwa melakukan dosa

besar di tanatr suci lebih besar dosanya daripada melakukan dosa besar

di tempat lainnya. Pandangan ini terasa janggal. Meskipun demikian

dapat dipastikan bahwa yang dimaksud dengan melakukan

pelanggaran dalam hadits teresbut adalah melakukan dosa besar. Ini
disimpulkan dari redaksi ayatnya, karena lafazh jumlah ismiyyah

dalam surah Al Sajj ayat 25, *2t;S\*il;,,1(Dan siapa yang

bermalrsud di dalamnya melahtkan kejahatan secdra zhalim)

menunjukkan bahwa perbuatan jahat itu tetap dilakukan dan

berkesinambungan. Tanwin di sini menunjukkan makna besar, yakni

barangsiap L yarlgbesar sikapnya dalam keluar dari kebenaran.

A+rar'* iy:"Ii+ *i (Orang yang menginginkan

diberlahtkannya tradisi jahiliyah dalam Islam). Maksudny4 orang

yang mempunyai hak terhadap seseorang, lalu dia menuntut orang lain
yang tidak terkait, misalnya menuntut anaknya atau ayahnya atau

kerabatnya. Ada juga yang mengatakan, bahwa maksudnya adalah

orang menginginkan tetap diberlakukannya tradisi jahiliyah atau

penyebarannya atau pelaksan:Hnnya. Ungkapan sunnah jaahiliyyah

adalah nama jenis yang mencakup semua hadisi yang biasa berlaku di
masa jahiliyah, termasuk menuntut tetangga karena tetanggarrya,

sekutu karena sekutunya dan sebagainya. Termasuk dalam hal ini
adalalr perkara-perkan yan1 biasa mereka yakini (anut). Maksudnya,

semua yang diperintahkan Islam untuk ditinggalkan, seperti merasa

bemasib sial karena melihat burung (atau lainnya), praktik
perdukunan dan sebagainya. Ath-Thabarani dan Ad-Daraquthni

meriwayatkan dari hadits Abu Syuraih secara marfu', & urtht ;bib1

lyi,)i d -qt ** tt ,#.'6 ? F y iirr lses ungguhnya manusia

yang paling durhaka adalah orang yang membunuh selain

pembunuhnya, atau orang yang menginginlmn di dalam Islam dengan

alasan darah di ma,sa jahitiyah). hi bisa menafsirkan makna
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ungkapan sunnah al jaahiliyyah dalamhadits bab ini.

\ $") (Dan orang yang menuntut). Kata ini dibentuk

mengikuti pola kata mufta'il dari kata ath-thalab. Maksudnya, orang

yang sangat menunfut.

Al Karmani berkata, "Maknanya, orang yang bersikap dibuat-

buat dalam menuntut. Maksudnya adalah permintaan yang dituntut.

Atau menyebutkan tuntutan agar menindak orang yang dituntut

(terdalora)."

',* * (Tanpa hak). Maksudnya, untuk membedakan hal

serupa ao, o.*g yang memang berhak melakukannya, seperti dalam

perkara qishash.

|P-A (Untuk menumpahkan).l,afazh ini boleh diungkapkan

dengan harakat fathah dan boleh juga dengan harakat sulatn pada

huruf ha'. Redaksi ini dijadikan sandaran oleh orang yang

berpendapat bahwa tekad bulat walaupun belum dilaksanakan ada

perhitungannya. Penjelasan tentang ini telah dipaparkan dalam

penjelasan hadits, *r\'y (Barangsiapa bertekad melalatkan suatu

kebaikan) pada pembahasan tentang kelembutan.

Catatan

Saya telah membaca dalam kitab Makkah katya Umar bin

Syabbatr, dari jalur Amr bin Dinar, dari^ Az-hthi, dari Atha' bin

Yazid, dia berkata, "seorang laki-laki terbunuh di Muzdalifbh saat

perang penaklukan Mal&ah." Lalu dia menyebutkan kisahnya, di

antaranya disebutkan, bahwa Nabi SAW bersabda, s 'bt v;i nllt Vi

+-ilt e fa,p\1 *'s'* F'tt ;;,tr €. ,P &",# a )u ;i loan

alat tidak mengetahui seorang pun yang lebih durhakn terhadap Allah

daripada tiga orang, yaitu: orang yang membunuh [orang lainJ di

tanah suci, atau membunuh selain pembunuhnya, atau membunuh
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karena permusuhan pada masa iahiliyah). Kemudian dari jalur

Mis,ar, dari AmI bin Mulratr, dari Az-zlthi disebutkan dengan

redaksi, !, nV urtit't;f'olls"trngguhnya orang yang paling berani

lr.epada Altah),lalu dia menyebutkan redaksi serupa, dan di dalamnya

disebutkarq '*br;$ )"ar)bj (Dan menuntut karena permusuhan

pada nasajahiliYah).

10. Pemberian Maaf dalam Kasus Pembunuhan Tidak sengaja

setelah Korban Meninggal

;+ \:- :u,rilt €. yi {i'd.L.ck :Uu W?*'abt d-$p *
iG,o;:trtW,? et?| ,P i't:i"*;.7t7i it
ot-.s'r-ij,iu .{ht *,*-Lit- ,i:;ii ,il ,i::oil'L

.q,au.t)i4,?{; e?*t
6883. Dari Aisyah RA, dia berkat4 "Pada saat perang lJhud,

iblis berteriak kepada orang-orang (kaum muslimin), 'Watrai para

hamba Allah, di belakang kalian'. Maka barisan depan berbalik ke

belakang hingga mereka membunuh A1 Yaman (ayahnya Hudzaifah),

maka Hudzaifatr berkata, 'Ayahku, ayatrku'' Namun mereka

membunuhnya, maka Hudzaifah berkata, 'semoga Allah mengampuni

kalian'."

Dia berkata "Ada suatu kaum dari mereka yang kalah

melarikan diri hingga akhimya ditemukan di Thaif."

Keterangan Hadits:

(Bab pemberian maaf dalam kasus pembunuhan tidak sengaia

setelah lrorban meninggal). Maksudnya, wali korban memaafl<an,



bukan korban yang memaafkan karena memang tidak mungkin. Tapi

bisa juga termasuk itu. Judul ini dibatasi dengan kriteria "setelah

korban meninggal" kaxena dampaknya hanya terlihat jika seperti itu.

Sebab bila korban memaafkan sebelum meninggal kemudian dia

menemui ajal, maka tidak ada pengaruhnya pada pemberian maaf, dan

bila dia hidup maka tidak ada pengaruhnya pemberian maaf atas

pembunuhan (yang memang tidak menyebabkan kematian).

Ibnu Baththal berkata, '?ara ulama sepakat bahwa pemberian

maaf dari wali korban adalah setelah korban meninggal, sedangkan

sebelum itu maka haknya berada di tangan korban."

Pendapat ini bertentangan dengan pendapat ahli zhahir karena

mereka tidak menanggap pemberian maaf dari korban. Dalil jumhur

adalah wali korban menggantikan peran korban dalam hal menuntut

apa yang menjadi haknya. Jika hak itu dipegang oleh pihak korban

maka itu lebih utama. Abu Bakar bin Abi Syaibah menukil dari

Mursal Qatadah, bahwa ketika Urwah bin Mas'ud mengajak kaumnya

kepada Islam, dia dipanah dengan anak panah hingga meninggal, lalu

sebelum meninggal dia memaafkan pelakunya, dan Nabi SAW
membolehkan (mengesahkan) pemberian maaf itu.

;-sJ lur * ,:z-l;-L ,)uit (Makn Hudzaifah berkata, "semoga

Allah mengampuni kalian.') Ini dijadikan dalil oleh orang yang

bependapat bahwa diyat diwajibkan atas orang yang menghadiri

(menyaksikan), karenamalana c-S5}i,r 
'fi 7r"*ogo Allah mengampuni

kalian) adalah aku memaafkan kalian. hi artinya dia hanya

memaafkan sesuatu yang berhak dia tuntut.

Abu Ishaq Al Fazari meriwayatkan dalam kitab r4s-Sznan dari

Al Auza'i dari, Az-Zluhr| dia berkata, "Saat perang Uhud kaum

muslimin tidak sengaja membunuh ayahnya Hudzaifah, lalu

Hudzaifah berkata, 'semoga Allah mengampuni kalian, dan Dia

adalah Dzat yang pahng pengasih di antara para pengasih'. Hal itu
sampai kepada Nabi SAW sehingga menambatr kebaikan padanya dan
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beliau membayar tebusannya dari beliau sendiri."

Redaksi tambahan ini menyangkal pendapat yang menyatakan

balrwa redaksi, p ry. W fi-b e JJ- * (Uot 
" masih senantiasa ada

sisa kebaikan pada Hudzaifah dari peristiwa ilz) menunjuk&an

kesedihannya terhadap ayahnya. Saya telatr menjelaskan

penyangkalan ini pada bab "Orang yang Melanggar Sumpah karena

Lupa". Disimpulkan juga batrwa komentar terhadap Al Muhibb Ath-
Thabari yang berkat4 "Imam Bukhari mengartikan perkataan

Hudzaifalr, p-SJ ii,r j 1se*oga Allah mengampuni kalian) sebagai

pemberian maaf dari tanggungan namun tidak diungkapkan secara

jelas." Lalu dijawab, bahwa sebenarnya dengan ungkapan yang tidak
jelas ini Imam Bukhari mengisyaratkan redaksi yang diungkapkan

secara jelas walaupun redaksi yang diungkapkan secara jelas itu tidak

memenuhi syaratnya, tapi itu menguatkan pendapatnya.

11. Firman Allah: q:n,F ,it :,h, \qi &'ol a:fl,0€ u2

e;:,s fj"n ott'og ,'i!.6-Lf ir #f ilp"r;i *l*r;*U
lhl Jiii* "rJ-;i U*|#,: & f'j,'u'os btrt+l f.t; ;-y "ui'$i
. ,.,,\.t. i, t.. i^, .2..., o,o.-t.,:o ,.1..1 -,o-t-/.,too.,t:4t airr orJj i\t;,2ti.1t iA6J i:#r'?VV-iW,l+lpr'i"f,
t-,& o'Dan ,rOoO^n 

'tayak'bagi 
seorang mukmin membunuh

seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak

sengaja), dan barangsiapa membunuh seorang mukmin karena

tersalah (hendaHah) dia memerdekakan seorang hamba sahaya

yang beriman serta membayar diyat yang diserahkan kepada

keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga

terbunuh) bersedekah. Jika dia (si terbunuh) dari kaum yang

rnemusuhimu, padahal dia makmin, maka (hendaklah si
pembunuh) memerdekakan hamba-sahaya yang rnukmin. Dan jika
dia (si terbunuh) dari kaum (kalir) yang ada perjanjian (damai)

antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh)
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mernbayar diyat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh)

serta memerdekakan hamba sahaya yang mukmin. Barangsiapa

yang tidak memperolehnya" maka hendaklah dia (si pembunuh)

berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai cara taubat kepada

Allah. Dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana"
(Qs. An-Nisaa' [4]: 92)

Keteransan Hadits:

(Bab firman Allah: "Dan tidaHah layak bagi seorang mulonin

membunuh seorang mulonin [yong lainJ, kecuali knrena tersalah

[tidak sengajaJ.") Demikian redaksi yang dicantumkan oleh Abu Dzar

dan Ibnu Asakir, seme,ntara yang lainnya mencantumkan ayat ini
hingga lafazh, tJ$, Llp lUaha Mengetahui lagi Maha Bijaksana).

Sebagian besar mereka tidak mencantumkan hadits pada bab ini.
'Je lt Q:t'#-bt 6:5, tt€ t1 (Dan tidaktah tayak basi

seorang muhnin membunuh seorang mulonin fyong lainJ, lcecuali

karena tersalah [tidak sengajaJ). Ibnu Ishaq menyebutkan tentang

sebab turunnya ayat ini dalam kitab ls-^Sfrah dai Abdunahman bin

Al Harits bin Abdillah bin Ayyasy bin Rabi'ah A1 Makhzumi, dia

berkatq /. le'!:e Girli r+ di :6iilt F ,l n ,#J ;. no,at S'6

Ai,7,&'$,t e, 
n y;t- oki,:e:i /. rb e. b'i-/- i. g:Grtt *.1 4

i.'"?tb 4 ilJt *ros rst ,? u|V Saii'or:e":r pai'o'i,$.:it ?6
'J",iii;t *ipu;i*i g.r\ r*'^Li,4lsej Ut easim bin

Muhammad bin Abi Bakar Ash-Shiddiq berknta, "Ayat ini diturunlan

berkenaan dengan knkehnu, Ayyasy bin Abi Rabi'ah dan Al Harits

bin Yazid dari bani Amir bin Lu'ai, dia pernah menganiaya mereka di
Makkah saat dia masih kafir. Ketika kaum muslimin hijrah, Al Harits

memeluk Islam dan dia datang sebagai orang yang berhijrah, hingga

ketika sampai di Hanah, dia berjumpa dengan Ayyasy bin Abi
Rabi'ah, lalu dia mengiranya masih musyrik, maka dia pun
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menyerangnya dengan pedang hingga membunuhnya. Makn turunlah

[ayat ind).

Kisah ini diriwayatkan juga oleh Abu Ya'la dari jalur Hammad

bin Salamah, dari lbnu Ishaq, dari Abdunatrman bin Al Harits, dari

Abdurrahman bin Al Qasim, dari ayahnya, lalu dia menyebutkannya

secaxa mursal. Di dalam sanad-nya, dia menarnbatrkan Abdurrahman

bin Al Qasim. Sementara Ibnu Abi Hatim menukil riwayat dalam

tafsirnya dari jalur Sa'id bin Jubair, batrwa Ayyasy bin Abi Rabi'ah

bersumpah untuk membunuh Al Harits bin Yazid bila dia

menemukannya, lalu dia menyebutkan kisah serupa. Dia juga

meriwayatkannya dari jalur Mujahid dengan redaksi serupa tapi tanpa

menyebutkan nama Al Harits. Redaksi yang dikemukakannya

menunjukkan bahwa dia berjumpa dengan Nabi SAW setelah

memeluk Islam, lalu dia keluar, kemudian dibunuh oleh Ayyasy bin

Abi Rabi'ah. Ada juga yang mengatakan, bahwa sebab turunnya ayat

ini adalah selain itu, tapi riwayafirya tidak valid.

e\i (Kecuati karena tersalah [tidak sengajaJ). Menurut

jumhur, ini adalah istitsna' munqathi' (pengecualian terputus), jika

makna yang dimaksud adalatr penafian. Karena jika diperkirakan

bersambung maka konotasinya adalah maka dia berhak

membunuhnya. Orang yang berpendapat batrwa ini pengecualian

terputus menyatakan, bahwa yang dimaksud adalah peniadaan, dan

makna 'L.ir\l (kecuatt karena tersalah [tidak sengaiaJ) adalah

mengetahuinya sebagai orang kafir lalu membunuhnya, kemudian

temyata dia seorang mukmin.

Ada yang mengatakan, bahwa lafazh itu dibaca dengan harakat

fathah karena berfungsi sebagai maful lah, yakni tidak boleh

membunuhnya karena apa pun kecuali karena kesalahan (tidak

sengaja); atau sebagai hal (keterangan kondisi), maksudnya adalah

kecuali karena kondisi kesalahan (tidak disengaja); atau sebagai na't

mashdar mahdzuf, yakni kecuali pembunuhan tidak sengaja.
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Ada juga yang mengatakan, bahwa I! di sini bermalana wau

(dan), dan beberapa periwayat membolehkan makna itu, sementara Al
Fara' membatasinya dengan syarat yang hilang, karena itulah dia

tidak membolehkan makna tersebut."

Ayat ini dijadikan dalil yang menyatakan bahwa qishash dari

seorang muslim dik*rususkan karena pembunuhan muslim lainnya.

Sehingga jika dia membunuh orang kafir maka tidak ada kewajiban

apa-apa, baik orang kafir itu harbi (yang memerangi) atau pun bukan

harbi. Sebab, ayat-ayat tersebut menjelaskan hukum tentang orang-

orang yang dibunuh dengan sengaja, kemudian yang tidak disengaja.

Allah berfirman tentang orang kafir harbi dalam surah An-Nisaa' ayat

s9, iiifrt t * efit: iitf tf.;'oy (Maka jika mereka berpaling,

tawanlah dan bunuhlah mereka di mana saja kamu menemuinya).

Kemudian Allah berfirman tentang orang kafir yang terikat perjanjian

damai dalam surah An-Nisaa' ayat90,V * iri lO' Jt,6! (Matra

Allah tidak memberi jalan bagimu [untuk melawan dan membunuhJ

merekn), dan Allah berfirman tentang orang biasa memerangi dalam

surah An-Nisaa' ayat 9l,"ir# * F;U' r'i"tfi (Maka tawanlah

mereka dan bunuhlah merekn dimana saia lmmu menemui merekn),

lalu berfirman tentang pembunuhan tidak disengaja dalam surah An-

Nisaa' ayat92,"rjl lt4:t &'oi ,yF.oS 6i (Dan tidaklah layak

bagi seorang mulonin membunuh seorang mulonin [yang lamJ '
lrecuali karena tersalah [tidak sengaiaJ).

Artinya bahwa dia boleh membunuh orang kafir dengan

sengaja, sehingga dalam hal ini tidak tercakup ahli dzimmah

berdasarkan ayat sebelumnya. Sedangkan dalam kasus pembunuhan

mukrnin karena tidak sengaja maka diberlakukan diyat dan kafarat,

namun hal ini (pembunuhan tidak disengaja), Allah tidak

menyebutkan tentang membunuh orang kafir (secara tidak sengaja).

Inilah yang dijadikan sebagai pedoman oleh kalangan yang

berpendapat tidak ada kewajiban apa-apa dalam kasus pembunuhan
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orang kafir, sekali pun itu kafir dzimmi, dan dia menegaskannya

dengan firman-Nya dalam surah An-Nisaa' ayat l4l, ?U ;:d:;-;)j
V *,4, * e;Al. (Dan Atlah sekati-trati tidak akan memberi

jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahlmn orang-orang
yang beriman).

12. Apabila Seseorang Mengakui Pembunuhan Satu Kali
Pengakuan, Maka Dia Dibunuh Karenanya

,,ii p ,i;; G {_r*;t, "a; 
t_:r*'oi *y. i ,,f sY

,t'e y,'0 '.,11')1i a\Ar',r e.L>tif l>tif s.ii +,p ,;
,",};ti ,&r;a?rt J:"'o;tt y.;ii ,J?$ gi4u:6"

t 

o.'./-fu..'i(i' J$:st.rt+ru
6884. Anas bin Malik menceritakan kepada kami, bahwa

seorang Yahudi membentur kepala seorang anak perempuan dengan

dua buah batu, lalu perempuan itu ditanya, "Siapa yang melakukan ini
terhadapmu? Apakah si fulan ataukah fulan?" Hingga nama orang

Yahudi itu disebut, lalu perempuan itu pun memberi isyarat dengan

kepalanya. Maka orang Yahudi itu pun didatangkan, lalu dia pun

mengaku, maka Nabi SAW memerintahkan, sehingga kepala Yahudi

itu pun dibentur dengan batu."

Hammam berkata, "Dengan dua buatr batu."

Keterangan Hadits:

(Bab bila seseorang mengakui pembunuhan satu l@li

pengalamn, maka dia dibunuh karenanya). Demikian judul yang

mereka cantumkan, sedangkan An-Nasafi menggabungkannya dengan
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judul sebelumnya. Mereka semua menyebutkan hadits Anas mengenai

kisah orang Yahudi dan budak perempuan, dan hal ini memerlukan

kesesuaian dengan ayatnya, karena sama sekali tidak tampak

kaitannya, maka yang benar adalah yang dilakukan oleh jamaah.

Ibnu Al Mundzir berkata, "Allah menetapkan diyat bagi

seorang mukmin yang membtrnuh mukmin lainnya secara tidak

sengaja" dan para ulama sepakat mengenai hal ini, kemudian mereka

berbeda pendapat mengenai firman-Nya dalam surah An-Nisaa' ayat

92, Uql{jJJ & t'i'U ,tg it$ (Dan jika dia [si terbunuhJ dari

kaum tk f*l yang ada perjanjian [damaiJ antara mereka dengan

kamu). Ada yang mengatakan, bahwa maksudnya adalah orang kafir
(yang ada perjanjian damai), dm aqilah-nya berhak atas diyat karena

adanya pe{anjiar damai itu. Demikian pendapat Ibnu Abbas, Asy-

Sya'bi, An-Naktra'i dan Az-Ztthn. Ada juga yang mengatakan bahwa

maksudnya adalatr orang mulonin (bukan orang kafir). Demikian

pendapat dari An-Nakha'i dan Abu Asy-Sya'tsa'.

Ath-Thabari mengatakan, 'Yang pertama lebih tepat, karena

Allah menyebutkan perjanjian damai secara umum dan tidak

menyatakan batrwa orang yang dibunuh itu mukmin seperti

sebelumnya. kri dikuatkan juga bahwa ketika menyebutkan korban

mukmin, Allah menyebutkan diyat dan kafarat, sementara dalam

kasus orang kafir hanya menyebutkan kafarat saja, sedangkan di sini

menyebutkan diyat dan kafarat'."

J?tt ,##u.i4 {uot* orang yahudi itu pun didatangkan,

lalu dia pun mengalat). Dalam riwayat Hudbah dari Hammah

dicantumkan dengan redaksi, € g;"J:i * {*) # XU' & Vt ,rGl6

'ji ltatu dia pun dihadapkan kepada Nabi SAW, dan dia terus

diinterograsi hingga mengalat). Hadits ini diriwayatkan oleh Al
Ismaili. Sementara dalam hadits Anas mengenai kisah orang Yahudi

terkandung dalil bagi jumhur, bahwa berulangnya pengakuan dalam

kasus pembunuhan'(yakni cukup sekali pengakuan) tidak disyaratkan.
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Ini disimpulkan dari kemutlakan redaksi, J,PLIU:$t q|ft g,tot 
"

orang Yahudi itu ditangknp, lalu dia pun mengalat). Di sini tidak

disebutkan jumtah pengakuan, dan asalnya adalatr tidak berbilang.

Sementara para ulama berpendapat batrwa disyaratkannya

pengulangan dua kali pengakuan pembunuhan karena diqiyaskan

dengan disyaratkannya pengulangan empat kali dalam kasus

pengakuan zina. Ini dilakukan dengan alasan berpedoman pada jumlah

saksi pada kedua kasus ini.

13. Laki-Laki Dibunuh Karena Membunuh Perempuan

,*U, "of ,'i'L hr *at #y i ,rS *
.A SA'ti Jt W ,:*re-;A

tl
crt .i,.

4-le AtJl

6885. Dari Anas bin Malik RA, bahwa Nabi SAW membunuh

orang Yahudi karena anak perempuan yang dibunuhnya untuk

merebut perhiasan perak yang dikenakannya.

@:
(Bab laki-laki dibunuh lcarena membunuh perempuan). Pada

bab ini Imam Bukhari menyebutkan hadits Anas tentang kisah orang

Yahudi dan anak perempuan secara ringkas. Penjelasan telah

dikemukakan secara garnblang. Dalilnya cukup jelas, dan ini

mengisyaratkan sanggahan terhadap pendapat yang melarangnya

sebagaimana yang akan saya jelaskan pada bab setelaturya.
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14. Qishash antara Laki-Laki dan Perempuan Berkenaan dengan

Kasus Pencederaan

;i:f,;)t ltn :'; ,f ?'i:, .f,)urJo'St &,pt "pi 
,lG:

;'* JG.*.rt4t',>:V:ia* *** F e,h:St

JJt*{ '*ir.lLblt *:(Jt i:r'ri,t;t; lft *
.n6t :*);aht *Utlweut

Para ulama berkata, "Laki-laki dibunuh karena membunuh

perempuan."

Disebutkan dari lJmar, '?erempuan diqishash karena

membunuh laki-laki secara sengaja hingga menghilangkan nyawa, dan

itu berlaku juga dalam kasus mencederai." Demikian juga pendapat

yang dikemukakan oleh Umar bin Abdul Aziz,Ibrahim dan Abu Az-
Zinad dari para sahabatnya. Saudara perempuzln Ar-Rabi' pernah

mencederai seseorang, lalu Nabi SAW bersabda, "Qishash."

d'F) #\t,k'nlt rf>u,UG6 hr e) u.G t
i,SG dui 6 .:t1-u.,flt +6 ,rA!" .*t'sl, y ,Jw ,*y

!.'*.7 'ry /gt?'i!lSr Yi ,a;'t
6886. Dari Aisyah RA, dia berkata, "Kami meminumkan obat

kepada Nabi SAW dengan paksa ketika beliau sakit, lalu beliau

berkata, 'Janganlah kalian meminumkan obat dengan pal<sa

kepadalaf. Maka kami berkata, 'Orang sakit memang tidak suka

obat'. Saat beliau siuman, beliau bersabda, 'Tidak seorang pun dari
kalian kecuali akan diminumkan obat dengan paksa kepadanya,

kecuali Al Abbas, lcnrena dia tidak turut menyalaikan kalian'."
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Keteransan lladits:

(Bab qishash antara laki-laki dan perempuan berkenaan

dengan lrasus peneederaan). Ibnu Al Mundzir berkat4 '?ara ulama

sependapat bahwa laki-laki dibunuh karena membunuh perempuan,

dan perempuan dibunuh karena membunuh laki-laki, kecuali riwayat

dari Ali, Al Hasan dan Atha'. Sementara ulama madzhab Hanafi

menentang pendapat tersebut untuk kasus selain jiwa. Sebagian

mereka berdalil, bahwa tangan yang normal tidak dipotong lantaran

tangan yang lumpuh. Namun ini berbeda dengan jiw4 karena

disepakati bahwa jiwa yang normal bisa diqishash karena

menghilangkan jiwa yang sakit. Ibnu Al Qashshar menjawab, batrwa

tangan yang lumpuh dihukumi sebagai yang mati, sedangkan yang

hidup tidak diqishash karena yang mati.

Ibnu Al Mundzir berkata, "Karena mereka sependapat tentang

qishash dalam kasus jiwa dan berbeda pendapat dalam kasus

selainnya, niaka perbedaan itu harus dikernbalikan kepada yang

disepakati."

liJ^jiu.i.;.l, ,P,P, ,yi',;gi (para ulama berkata, "LakiJaki

diqishash karena membunuh perempuan ") Maksudny4 jumhur atau

secara mutlak mengisyaratkan kerancuan jalur periwayat dari Ali, atau

mengisyaratkan batrwa pendapat yang konon diriwayatkan dari Ali
adalah sebagian penyelisihan.

',H $t 61r$ el )* ls e ,h"jt ;,2i?;st 3ui :'j3 * f r":
gt4)t (Disebutkan dari (Jmar, "Perempuan diqishash karena

membunuh laki-laki yang dilalairan dengan sengaja hingga

menghilangkan nyawa, dan itu berlalcu juga dalam kasus

mencederai.") Atsar ini diriwayatkan seculra maushul Sa'id bin

Manshur dari jalur An-Nakha'i, dia berkata, "Di antara yarLg

dikemukakan oleh Urwah A1 Bariqi kepada Syuraih dari Umar, dia

berkata, 'Cedera laki-laki dan perempuan adalah sama'." Sanad-nya

shahih jika An-Nakha'i mendengarnya dari Syuraih. Selain itu,
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diriwayatkan juga oleh Ibnu Abi Syaibah dari jalur lainnya" dia
berkata, "Dari Ibrahim, dari Syurarh, dia berkata, 'Urwah
mendatangiku'." Setelah ifu dia menyebutkan redaksinya.

Matara 3*i adalatr perempuan diqishash bila dia membunuh

laki-laki, dan dipotong bagian tubuhnya yang dia potong dari laki-laki,
demikian j uga sebaliknya.

y1;,Jt ;,-e ;rfJt i:i;*t;y, l-ft *U7 ,Sri y.: (Demikian

juga pendapat yang dikatakan oleh Umar bin Abdul Aziz, Ibrahim dan

Abu Az-Zinad dari para sahabatnya). Diriwayatkan oleh Ibnu Abi
Syaibah dari jalur Ats-Tsauri, dari Ja'{ar bin Barqan, dari Umar bin
Abdil Aziz dan dari Mughirah, dari Ibrahim An-Nakha'i, mereka

berkata, "Qishash antara laki-laki dan perempuan dalam kasus

pembunuhan disengaj a adalah sama."

Al Atsram meriwayatkan dari jalur ini, dari Umar bin Abdul
Aziz, dia berkata, "Berlaku qishash antara perempuan dan laki-laki,
bahkan dalam kasus penghilangan jiwa." Al Baihaqi meriwayatkan
dari jalur Abdurrahman bin Abi Az-Ztnad dari ayahnya, dia berkata,

"Semua yang kami ketahui dari kalangan para ahli fikih kami ---dia
menyebutkao tujuh orang syaikh yang dipandang sebagai ahli fikih,
keutamaan dan agama- kemungkinan mereka berbeda pendapat

mengenai sesuatu, lalu kami mengambil pendapat mayoritas dan yang

paling utama pendapafirya di antara merek4 adalatr pendapat mereka

yang mengatakan, bahwa perempuan diqishash karena laki-laki, mata

dengan mata, telinga dengan telinga dan semua tindak pencederaan

seperti itu. Selain itu, laki-laki yang membunuh perempuan maka dia
dibunuh karenanya."

t :ni:'t ^:o ?ttr & 4,,5A 6r;1 $;'*l "*7 
3

(Saudara perempuan Ar-Rabi' mencederai seseorang, lalu Nabi SAl4
bersabda, "Qishash.') Demikian riwayat yang mereka cantumkan,

sedangkan dalam riwayat An-Nasafi disebutkan dengan redaksi, ig
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',frn iit )il qrctabullah fmenetapkanJ qishash).yangdapat dijadikan

pedoman adalah yang diriwayatkan oleh jamaatr, yaitu dengan harakat

fathah sebagai anjuran. Abu Dzar berkata, "Demikian redaksi yang

disebutkan di sini, dan yang benar, d( z:& 4, -r!.1f,,1r-nabayyi'
binti An-Nadhar, bibinya Anas)."

A1 Karmani berkata, "Ada yang mengatakan, bahwa yang

benar, 'Jlt *?t (Ar-Rubayyi' mencederai) dengan membuang

lafazh'*t (saudara perempuan), karena ini cocok dengan redaksi

yang telah dikemukakan pada pembahasan surah Al Baqarah dari jalw
lainnya, ,k yt J?') Jti),*984U:#'e P, r*,€lrbf 1il'*
,f$t lt *q ,&i #?nr lOorr Anas, bahwa Ar-Rubayyi' binti An-

Nadhar, bibinya, mematahkan gigt depan seorang anak perempuan,
malm Rasulullah SAW bersabda, "Kitabullan fmenetapkanJ
qishash.") Kecuali bila dikatakan bahwa itu adalah perempuan lain,
tapi tidak ada nukilan demikian dari seorang pun."

Sementara jarnaah menyebutkan bahwa itu adalah dua kisah
yang berbeda, dan yang disebutkan di sini adalah penggalan dari
hadits yang diriwayatkan oleh Muslim dari jalur Hammad bin
Salamah, dari Tsabit, dari Anas, lJrJ*J1'*? F$ ii $1,*i'ol
;-:$.)ritUGt .ir$t 4$t,,)u6'{-,i *vht ,p dt }1rjlz*'G
cq,,g!.),Vt r;ar or;$ ,dui.*W-t !6rytibW,!, li1,
l';3'!, e'et j a tn, ,q'e'ttt,,)ui ,ttlr tji' ,? Ut:6 .!t +tnt
(Bahwa saudara perempuan Ar-Rubayyi', ibunya Haritsah,
mencederai seseorang, lalu mereka memperkarakannya kepada Nabi
SAW, malra beliau pun bersabda, "Qishash, qishash." Makn (Jmmu

Ar-Rubayyi' berkata, "Wahai Rasulullah, haruskah dia diqish,ash

knrena si fulanah? Demi Allah, janganlah diqishash karenanya."
Beliau bersabda, "Maha Suci Allah wahai (Jmmu Ar-Ruba1ryi',
qishash adalah Kitabullah." Dia terus meminta hingga akhirnya
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merekn menerima diyat, Ialu beliau bersabda, "Sesungguhnya di

antara para hamba Allah ada orang yang apabila bersumpah

terhadap Allah malm dia memenuhinya.')

Hadits yang diisyaratkan pada pembahasan surah Al Baqarah

tadi adalah ringkasan dari.hadits panjang yang dikemukakan secara

lengkap oleh Imam Buk*Iari pada pembatrasan tentang perdamaian

dari jalur Humaid dari Anas, di dalamnya disebutkan , :siz3l'n. ;fllul
,:.;t J.:J6 q #\',Furuk.q$ti r rar ,1pi t- S.] r1'#6
f:fr'!t &;r1'j u ht )V',r'ttt ,,:ui ,t'r*j ?p, ,f j .,-eUi, i' l'r5
(Anas kemudian berkata, "Apakah gigi depan Ar-Rubayyi' harus

dipecahlran, wahai Rasulullah? Tidak, demi Dzat yang telah

mengutusmu dengan kebenaran, jangan sampai Sigt depannya

dipecahkan." Beliau bersabda, "Wahai Anas, Kitabullah

[menetapkanJ qishash." Maka orang-orang itu pun rela dan

memaaflran. Beliau lcemudian bersabda, "Sesungguhnya di antara

para hamba Allah ada orang yang apabila bersumpah terhadap Allah

maka dia memenuhinya.') Setelatr empat bab akan dikemukakan

secara ringkas.

An-Nawawi berkata, "Para ulama mengatakan, bahwa yang

dikenal adalatr riwayat Imam Bukfiari. Kemungkinannya, itu adalalt

dua kisah.'

Saya (Ibnu Hajar) katakan, Ibnu Hazm menyatakan, bahwa itu
adalah dua kisatr shahih yang dialami oleh seorang perempuan, salatt

satu kisahnya bahwa dia melukai seseorang lalu diputuskan agar dia

menanggung diyat, dan kisah lainnya bahwa dia mematatrkan glgl

depan seorang anak perempuan lalu diputuskan qishash terhadapnya.

Pada kasus pertama ibunya yang bersumpah, dan pada kasus kedua

saudaranya yang bersumpah.

Setelah mengemukakan kedua riwayat ini Al Baihaqi berkata,

"Konteks kedua hadits ini menunjukkan batrwa itu adalah dua kisah

yang berbeda. Demikian jika pemaduan ini dapat diterim4 jika tidak
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maka Tsabit lebih hafal daripada Humaid."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, ada beberapa perbedaan pada

kedua kisah ini, di antaranya: Apakatr si pelaku itu Ar-Rubalyi' atau

saudara perempuannya? Apakah dia mematahkan glgl depan atau

mencederai? Dan apakatr yang bersumpah itu Ummu Ar-Rubalyi'
ataukah saudaranya, yakni Anas bin An-Nadhr? Riwayat yang

dicantumkan di awal pembahasan tentang tindak kejahatan yang

diriwayatkan oleh Al Baihaqr dari jalur lainnya, dari Humaid, dari

Anas disebutkan, 4"c.'.Si?-f ifi *r.S.lt'*;A pn -nubayyi'

binti Mu'awwidz menampar seorang anak perempuan hingga
mematahknn gtgt depannya) adalah keliru dalam menyebutkan nama

ayalny4 dan menurut riwayat yang terpelihara, dia adalah binti An-
Nadhr, bibinya Anas, sebagaimana yang dinyatakan dalam kitab
Shahih Bukhari.

Hadits ini menunjukkan bahwa setiap orang yang semestinya

dikenai qishash dalam kasus jiwa atau pun lainnya, lalu dimaafl<an

dengan konpensasi materi dan jika mereka rel4 maka diperbolehkan.

d\14 r 'iuii ,*r ,# pi *vk, sb"nlt tf5$ (Kami

meminumkan obat dengan paksa Nabi SAW ketika beliau sakit, lalu
beliau bersabda, "Janganlah kalian meminumkan obat dengan palcsa

kepadalat.') Penjelasannya telah dikemukakan pada pembahasan

tentang wafatnya Nabi SAW, dan yang dimaksud di sini adalah

redaksi, ,-i 'rl 'fu "Ct ,fr\ (Tidak seorang pun dari lalian yang

tersisa kecuali akan diminumkan obat dengan pal<sa kepadanya).

Karena bagian inilah yang mengisyaratkan disyariatkannya qishash

terhadap perempuan atas apa yang dilakukannya terhadap laki-laki.
Orang-orang yang melakukan itu kepada beliau adalah laki-laki dan

perempuan, dan pada sebagian jalur periwayatannya disebutkan,

bahwa mereka melakukan terhadap Maimunah padahal dia sedang

berpuasa. Hal ini didasarkan pada keumuman perintah seperti yang

telah dipaparkan pada pembahasan tentang wafahrya Nabi SAW.
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i'r4U-lj "^5y 
Otiit ? (Kecaali Al Abbas, karena dia tidak

turut menyalaikan kalian). Penjelasannya juga telah dipaparkan pada

pembahasan tentang wafatnya Nabi SAW. Hadits ini juga

menunjukkan bahwa pemegang hak boleh mengecualikan siapa yang

dikehendakinya (dari antara mereka yang berhak dibalas) dan

mengqishash dari yang lain. Mengenai hal y n.tto diteliti lebih jauh

mengingat adanya sabdabeliau, €r4lJ-'€ Qiart turut menyalaiknn

kalian). Hadits ini juga menunjukkan dihukumnya orang banyak

karena kasus terhadap satu orang.

A1 Khaththabi berkata "Hadits ini mengandung dalil bagi

kalangan yang berpendapat batrwa qishash berlaku dalam kasus

tamparan dan serupanya. Sedangkan yang tidak berpendapat demikian

tidak menganggapnya sebagai dalil untuk itu, karena tamparan sulit

dipetakan secara tepat, dan perkiraannya hanyalah tidak lebih dan

tidak kurang. Sedangkan meminumkan obat dengan paksa bisa

diterapkan qishash, dan kemungkinan maksudnya adalah sebagai

sanksi karena bertentangan dengan perintah beliau, sehingga mereka

dihukum dengan jenis tindakan mereka."

Hadits ini juga menunjukkan bahwa orang banyak yang

melalcukan tindak kejahatan maka semuanya diqishash secara sama

jika tindakan mereka sama. Ini berbeda dengan tindak kejahatan

terhadap harta karena dapat dibagi, yaitu bila sejumlah orang mencuri

seperempat dinar, maka menurut kesepakatan ulama, tangan mereka

tidak dipotong. Penjelasan tentang masalatr ini akan dipaparkan enam

bab berikutrya.
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15. Orang yang Mengambil Haknya atau Melaksanakan Qishash
tanpa Melalui Putusan llakim

fi ,:i:L e?\i"ol ,$1t l r::'", ,i.i\, G?f,prljr l t::'.L

l';- * t P \t & lnr J'J.i,'6'ft,i';- i;; (t'6
.rqt U ;t?.L:t o"ti\i'r1;

6887. Abu Al Yarnan menceritak* t rpuau kami, Syu'aib

mengabarkan kepada kami, l*bu Az-Zinad menceritakan kepada kami,

bahwa Al A'raj menceritakan kepadanya, bahwa dia mendengar Abu

Hurairatr mengatakan, bahwa dia mendengar Rasulullah SAW

bersabda, "Kita adalah umat yang terakhir namun yang lebih dulu

pada Hari Kiamat."

'^+'-irtr ea|ib {';:sk l:Yf 'a;i. 
e'C"t I :e2c.\r:

.rL'u',rlL oL{ t1

6888. Dan dengan sanad-nya: "Jika seseorang mdngintip ke

dalam rumahmw padahal engkau belum mengizinkannya, lalu englenu

melontarnya dengan kerikil hingga membutakan matanya, makn tidak

ada dosa atasmu."

iy;:* ,lt,t;a\t ,* "\t*; G'&tr*;Ll #'*
.#y. U J^f :JG gU-t- ;rt :'aI' .t:;4

6889. Dari Humaid, bahwa seorang laki-laki pernah mengintip

ke dalam rumah Nabi SAW, lalu beliau mengarahkan anak panah

kepadanya. Aku kemudian bertanya, "Siapa yang menceritakan

kepadamu?" Diamenjawab, "Anas bin Malik."
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Keterangan Iladits:

(Bab orang yang mengambil haknya). Maksudnya, dari orang

yang mempunyai tanggungan kepadanya tanpa melalui keputusan

hakim.

(Atau Membalas). Maksudny4 bila menurut ketentuan batrwa

dia berhak mengqishash seseorang, baik berupa jiwa maupun anggota

tubuh, apakatr dia disyaratkan untuk mengangkat perkaranya kepada

hakim ataukatr dia cukup menyelesaikan tanpa hakim. hilah yang

dimaksud dengan as-sulthaan (penguasa) dalam redaksi judul ini.

Ibnu Baththal berkata, '?ara imam fatwa sependapat, ba]twa

tidak boleh seorang pun melaksanakan qishash untuk mendapatkan

haknya tanpa melalui hakim. Tapi mereka berbeda pendapat mengenai

orang yang melaksanakan ftad (hukuman) terhadap hamba satrayanya

seperti yang telah dipaparkan. Sedangkan mengambil hak, maka

menurut mereka, seseorang boleh mengambil haknya, terutama berupa

harta, bila pihak seterunya enggan menyerahkan dan tidak ada bukti,
seperti yang nanti akan dipaparkan penjelasannya."

Kemudian dia menjawab tentang hadits bab ini, bahwa itu
berkaitan dengan tindakan dan cercaan terhadap sikap melihat aurat

orang lain.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, tampaknya, kesamaan pendapat

yang dikemukakannya berdasarkan riwayat yang dinukil oleh Isma'il
Al Qadhi dalam Y,rtab Nuskhah Abi Az-Zinad dari para ahli fikih yang

berpendapat demikian, di antaranya: Seseorang tidak boleh

melaksanakan had tanpa melalui penguasa (atau hakim), kecuali

seseorang yang melaksanakan hukuman zina terhadap harnba

sahayanya. Sebenarny4 ini merupakan kesamaan pendapat di
kalangan para ulama Madinah pada masa ltba Az-Znad. Jawabannya,

jika maksudnya tidak mengamalkan zhahir hadits ini, maka

sebenarnya itu adalah poin yang diperdebatkan.

' ' ' """ 'ib3 *v Xtt d* y, Jh'v uyiti;; tt '* 'afi,F:rJfe- f
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*qt ?:f- o\Ur l'r;fi (Bahwa dia mendengar Abu Hurairah

mengatakan, bahwa dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Kita
adalah urnat yang terakhir namun yang lebih dulu pada Hari
Kiamat.') Demikian riwayat Abu Dzar, sedangkan yang lain tidak
mencantumkan redaksi, ylit ?l-@ada Hari Kiamat).

tt'gJby | ,glfu{) {Dan dengan sanadnya: "Jika seseorang

melongok ...). kdlah poin yang dimaksud dalam judul ini. Yang
pertama disebutkan karena merupakaan permulaan hadits pada naskah

Syu'aib 'dari Abu Az-Zrnad, nirmun di situ tidak dikemukakan
haditsnya secara lengkap, tapi hanya menyebutkan awalnya saja untuk
mengisyaratkannya. Kemudian dikemukakan secara lengkap pada

pembahasan tentang Jum'at. Apa yang dikemukakan oleh Imam
Bukfiari ini tidak lebih dari itu, sementara Imam Muslim
mengemukakan tentang naskah Hammam dengan cara
mengemukakan sanad-nya, kemudian dia berkata, "setelah itu dia
menyebutkan sejumlah hadits, di antaranya," lalu dia menyebutkan
hadits yang dimaksudnya. Saya telah mengisyaratkan itu pada

pembahasan tentang kelembutan hati. Al Karmani mengatakan, bahwa
kemungkinan periwayatnya mendengar kedua hadits ini sekaligus
sehingga dia menggabungkarurya, dan periwayat selanjutnya juga
melakukan hal yang sama.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, ini perlu penjelasan lebih lengkap,
bahwa Imam Bukfiari meringkas bagran pertama, karena bagian itu
tidak diperlukan di sini.

'eJL, j gito seseorang mengintip). Subyeknya disebutkan di

aktrir, yaitu lt'f (s es e o rang).

ii iritt-, fj (Padahal engkau belum mengizinkannya). Inr

bertujuan untuk membedakannya dengan orang yang telah diberi izin.

tt:eQ'A.t; lfngkau melontarnya dengan kerikit). Demikian
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redaksi yang dicantumkan di sini, tanpa huruf/a'. Ath-Thabarani pun

meriwayatkan dari Ahmad bin Abdul Wahhab bin Najdah, dari Abu
Al Yaman, gwtrya Imam Bukhari dalam hadits ini dengan redaksi,

'AA (Lalu engkau melontarnya). Redaksi ini yang lebih tepat, namun

redaksi pertama juga boleh. Setelah tujuh bab nanti akan dikemukakan

dari riwayat Suffan bin Uyainah dari Abu Az-Zinaddengan redaksi, !
'JA y\t-*W *\;:A'oi (seandainya seseorang mengintipmu

tanpa izin, lalu engkau melontarnya).Redaksi t tilni (engkau

melontarnya) dalam riwayat Abu Dzar dan Al Qabisi disebutkan

dengan huruf ba', sedangkan selain keduanya disebutkan dengan

htxuf kha'. kri lebih tepat, karena orang yang melontar dengan kerikil
atau batu kecil dan serupanya biasanya menggunakan ibu jari dan

telunjuk, atau dengan jari telunjuk dan jari tengatr. An-Nawawi

menyatakan bahwa lafazh itu disebutkan dengan huruf kha'. Dalarr
riwayat Sufyan yang disinggung tadi dicantumkan dengan hwuf fua'.

Al Qurttrubi berkat4 "Riwayat dengan huruf fta'adalah keliru,
karena dalam hadits ini juga disebutkan melontar dengan kerikil, dan

itu disebu&an dengan hnruf kha'."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, sebenarnya dalam hal ini boleh
juga dengan hwuf ha ' sebagai bentuk kiasan.

t ,o, . 2 :"'A-* .:'i i/ii (Hingga membutakan matanya). Maksudnya,

melukai *o*ru. Ibnu Al Qaththa' berkata, 'I(alimat qafa'a ainahu

artinya menghilangkan penglihatannya."

C.A (Dosa). Maksudnya" dosa atau sanksi atau hukuman.

A-93:b (Yahya menceritalmn kepada kami). Maksudnya, Al

Qaththan. Sedangkan Humaid adalah Ath-Thawil.

\jj'oi got*o seorang taki-laki). Secara zhahir, riwayat ini

mursal, karena Humaid tidak mengetahui kisah ini, tapi di akhir hadits

disebutkan bahwa ternyata riwayat iri maushul. Setelah tujuh bab ini
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akan dikemukakan dari jalur lainnya, dari Anas, dan di dalamnya

disebutkan tentang nama laki-laki tersebut.

*|**i ltatu beliau mengarahkan kepadanya). Kata {tSlJ,
berarti mengincar. Kata at-tashwiib adalah mengarahkan anak panah

kepada sasaran, demikian juga at-tasdijd. Contoh kalimat seperti yang

disebutkan dalam bait syair yang terkenal,

;.r1, i:*L "-t*,t rS 
,;- F ,;S:Sr 1:*l

Alat mengajarinya melontar setiap hari

setelah lengannya lamt dia malah melontarlat

Bait syair ini diceritakan dengan huruf syln, namun lebih tepat

dengan huruf sfz karena kaitannya dengan pengajaran (pelatihan).

Oleh karena itu, yang dikuasai oleh pengajar (pelatih), berbeda dengan

asy-syiddah yang bermakna kekuatan, sebab itu diluar kemampuan

pengajar untuk melahirkannya. Dalam riwayat Abu Dzar dari As-
Sarakhsi dan riwayat Karimah dari A1 Kasymihani dicantumkan
dengan huruf sytn, namun yang pertama lebih tepat, karena Ahmad

meriwayatkannya dari Muhammad bin Abi Adi, dari Htrmaid dengan

redaksi, 4t c?ii (Lalu beliau menghampirinya). Maksudny4

mendekatinya.

(r i':q (Anak panah). Rincian dan penafsirannya telah

dipaparkan pada pembahasan tentang minta izin saat menjelaskan

riwayat Ubaidullah bin Abi Bakar bin Anas dari Anas yang redaksinya

lebih lengkap dari ini. Sementara dalam riwayat Humaid di sini
dicantumkan secara ringkas. Ini diriwayatkan juga oleh Ahmad dari
Yahya Al Qaththan, gurunya Imam Bukhari dalam hadits ini, lalu di
bagian akhimya disebutkan tambahan, '^-3?);i & (Hingga dia

menarik kepalanya). Maksudnya, mengeluarkannya dari tempatnya

melongok. Subyeknya adalah laki-laki tersebut. Bisa jdga subyeknya

adalah anak panah, dan penisbatan kepadanya merupakan kiasan.

Kemungkinan juga subyeknya adalah Nabi SAW, karena adanya
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sebab melongok itu. Kemungkinan yang pertama lebih tepat (yakni

subyeknya adalah laki-laki tersebut), karena Ahmad juga

meriwayatkannya dari Sahl bin Yusul dari Humaid dengan redaksi,

e;lt S+!t C?16 (Maka laki-taki itu pun mengeluarkan kepalanya). Dia

juga meriwayatkannya dari Ibnu Abi Adi yang saya singgung tadi

dengan redaksi, ,y}t ?6 (Maka laki-laki itu pun mundur).

W:.r-; Jj|r;_jie Q4lat kemudian bertanya, "Siapa yang

menceritakan kepadamu?") Orangyang mengatakan ini adalah Yahya

Al Qaththan, dan yang diajak bicaranya adalah Humaid. Jawaban

Humaid yang menyebutkan Anas bin Malik mengindikasikan bahwa

dia mendengar itu darinya tanpa perantara. Ini termasuk matan hadits

yang didengar oleh Humaid dari Anas, dan telah dikemukakan bahwa

dia tidak mendengar hadits dari Anas kecuali lima hadits, sisanya dia

mendengarnya dari para sahabat Anas dari Anas, seperti Tsabit dan

Qatadah, lalu dia melakukan tadlis sehingga berani

mengungkapkannya tanpa perantara. Yang benar, dia mendengar dari

Anas lebih banyak dari itu, dan Imam But*tari banyak men-takhrij

hadits Humaid dari Anas. Ini berbeda dengan Muslim yang hanya

sedikit meriwayatkan haditsnya karena alasan tersebut. Namun

demikian, Imam Bukfiari tidak meriwayatkan haditsnya kecuali hadits

yang mengandung pernyataan tahdits (penceritaan hadits secara

langsung tanpa perantara) atau yang setara dengan pernyataan itu.

Seperti riwayat Syu'bah darinya, karena Syu'bah tidak

mengemukakan riwayat dari para gurunya kecuali yang dia ketahui

bahwa mereka mendengarnya secara langsung dari para guru mereka.

Saya telah menjelaskan ini dalam biografi Humaid pada pendahuluan

kitab syarh ini.
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e'd6 ri ,ir'j SG

16. Bila Seseorang Meninggal atau Terbunuh dalam Kerumunan

',^1 ,oll a, .cr,4 .

Llt .oJL, ue- tyz,:>t

.aU'l *.>-4+Ar-L
6890. Dari Aisyatr, aiu U.rt uru, "r*rrr"*, Llhud, kaum

musyrikin kalah, lalu iblis berteriak, 'Wahai para hamba Allah,
belakang kalian'. Maka barisan depan mereka berbalik sehingga

berhadapan dengan barisan belakang mereka, lalu Hudzaifah melihat,
ternyata dia berhadapan dengan ayatrnya, yaitu Al Yaman, maka dia
pun berkata, 'Wahai para hamba Allah, (itu) ayahku, ayahku'."

Aisyah lanjut berkat4 'Maka demi Allah, mereka tidak
berhenti hingga mereka berhasil membunuh ayalurya. Hudzaifah
berkata, 'Semoga Allah mengampuni kalian'."

Urwah berkata, "Selalu saja ada sisa kebaikan pada diri
Hudzaifah dari itu hrngga dia berjumpa dengan Allah."

Keterangan Hadits:

(Bab bila seseorang meninggal atau terbunuh dalam

kerumunan). Demikian redaksi yang judul dicantumkan oleh Ibnu
Baththal, sementara riwayat mayoritas tidak mencantumkan redaksi

"karenanya". Imam Bukhari mencantumkan judul ini dalam bentuk
pertanyaan dan tidak memastikan hukumnya seperti yang dia tetapkan

pada judul setelahnya. Hal ini karena ada perbedaan pendapat

mengenai hukumnya. Pada bab ini Imam Bukhari menyebutkan hadits
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Aisyah mengenai kisah terbunuhnya Al Yaman, ayah Hudzaifah.

Ibnu Baththal berkata, "Ali dan Umar berbeda pendapat,

apakah diwajibkan diyat dari Baitul Mal atau tidak? Ishaq berpendapat

wajib, alasannya adalatr seorang muslim terbunuh karena perbuatan

kaum muslimin, maka diyat wajib dibayar dari Baitul Mal kaum

muslimin."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, kemungkinan dalilnya adalah

riwayat dari sebagian jalurnya mengenai kisah Hudzaifah, yaitu hadits

yang dinukil oleh Abu Al Abbas As-Sarraj dalam krtab At-Tarikh da/.

jalur Ikrimatr, batrwa ayalrnya Hudzaifah terbunuh dalam perang

Ilhud. Dia dibunuh oleh sebagian kaum muslimin karena diduga

berasal dari pasukan kaum musyrikin, lalu Rasulullah SAW

membayar tebusannya. Para periwayafirya tsiqah namun mursal-

Syatridnya pur, mursal, dan sebelumnya telatr dikemukakan juga pada

bab "Memaafkan Tindakan tidak Sengaja". Musaddad meriwayatkan

dalam ?,rtab Al Musnad dari jalur Yazid bin Madzkur, batrwa seorang

laki-laki pernatr terhimpit pada hari Jum'at hingga dia meninggal, lalu

Ali membayar diyatnya dari Baitul Mal.

Mengenai masalatr ini ada pendapat lainny4 di antaranya

adalah pendapat Al Hasan A1 Bashri yang menyatakan, bahwa

diyatnya ditanggung oleh semua yang menghadiri peristiwanya

(terlibat dalam peristiwanya). Ini lebih khusus daripada pendapat

sebelumnya. Alasannya, karena korban meninggal akibat perbuatan

mereka, sehingga tidak dibebankan kepada orang lain.

Pendapat lainnya adalah pendapat Asy-Syaf i dan yang

mengikutinya, yaitu kepada wali korban dikatakan, "Silakan tunjuk

siapa yang engkau kehendaki dan bersumpahlah. Jika engkau

bersumpatr maka engkau berhak mendapatkan diyat, tapi jika engkau

enggan bersumpah, maka tertuduh boleh bersumpah untuk

menyangkal dan mengakibatkan gugurnya tuntuan." Alasannya, darah

tidak wajib dibayar kecuali jika ada tuntutan.
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Pendapat lainnya adalah pendapat Malik, yaitu bahwa

darahnya sia-sia (tidak ada diyat). Alasannya, karena pembunuhnya

tidak diketahui secara pasti sehingga mustatril membebankan diyahrya

kepada seseorang. Pendapat yang rajih dalam masalah ini tehfr
diisyaratkan pada bab "Memaafkan Tindakan tidak Sengaja".

gr-;ir *t'# $* U-iJ4 j;i lnuaroifuh kemudian metihat,

ternyata dia berhadapan dengan ayahnya). Penjelasannya telah

dipaparkan dalam judul'?erang l-Ihud".

it:-* lri lUrwah berkata). Bagian im maushul dengan sanad

tersebut.

'4 rlj-jJ,,; irit: Yi qs"lolu saja ada sisa kebaikan pada diri

Hudzaifah dari itu). Maksudnya, dari sikap memaafl<annya.Kata'ga

ini adalalr sababiyah, penjelasannya juga telah dipaparkan.

17. Orang yang Membunuh Dirinya secara Tidak Sengaja, Tidak
Dikenakan Diyat

ik+ ,i'Ft Jtb ,y)l zr*'&L \. Gzn( * ,i' J;.,
i-'; -'^fu L+ trGlf o',:t#- er-'u;:) r1u .* p.)
tr*) , j?, u,i'tru ,!t ni 6_ ii!; *', ilL ht -* 4t St
Jt,ft i;\'iiLt,rpv a ak ,i6 .fu u; ryo";:lr

oi. tt, , ,r: t 1. tt .z t ,t .. i
.l*l-e o5-, f €rt cJ-ob*-. +L*J
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6891. Dari Salamah, dia berkata, "Kami berangkat ke Khaibar

bersama Nabi SAW, lalu seorang laki-laki dari antara mereka berkat4

'Wahai Amir, perdengarkanlah kepada kami senandung-

senandungmu'. Maka dia pun bersenandung, lalu Nabi SAV/ bertany4

'Siapa yang bersenandung itu?' Mereka menjawab, 'Amir'. Beliau

bersabda, 'semoga Atlah merahmatinya'. Mereka berkata, 'Wahai

Rasulullah, andaikan engkau memberikannya kepada kami?'

Keesokan harinya, Amir meninggal, lalu orang-orang berkata, 'Sia-

sialah amalnya'. Saat aku kembali 
-saat 

itu mereka membicarakan

bahwa Amir telah sia-sia amalnya-, kemudian menemui Nabi SAW,

lalu aku berkata, 'Wahai Nabi Allah, ayah dan ibuku tebusanmu.

Mereka menyatakan bahwa amal Amir telah sia-sia'. Beliau bersabda,

'Orang yang telah mengatakannya telah berdusta. Sesungguhnya dia

mempunyai dua pahala, sesungguhnya dia seorang mujahid yang

b ersungguh- sungguh, p embunuhan ap a yang bis a melebihinya'?"

Keteransan lladits:

(Bab Orang membunuh dirinya secara tidak sengaia tidak

dikenakan diyat). Al Isma'ili berkata, r'r{ku berpendapat ba}rwa tidak

dikenakan diyat bila dia melakukaillya dengan sengaja." Maksudnya,

tidak ada kaitannya dengan redaksi "secara tidak disengaja". Tapi

yang tampak, bahwa maksud Imam Bukhari menyertakan kriteria
o'secara tidak disengaja'' karena merupakan poin yang diperselisihkan.

Ibnu Baththal berkata, "Al Auza'i, Ahmad dan Ishaq

berpendapat, bahwa diyat atas aqilah-nya adalah wajib. Jika hidup

maka dia mempunyai hak atas merek4 dan jika dia meninggal maka

menjadi hak para atrli waris. Sementara jumhur berpendapat, bahwa

tidak ada kewajiban apa-apa dalam hal itu. Kisah Amir ini merupakan

dalil jumhur, karena tidak ada riwayat yang menyebutkan bahwa Nabi

SAW mewajibkan sesuatu dalam kisah ini. Seandainya ada kewajiban,

tentu beliau telah menjelaskannya karena tidak boleh menangguhkan

penjelasan saat diperlukan. Selain itu, mereka juga sependapat, bahwa
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bila seseorang memotong bagian dari tubuhnya sendiri, baik dengan

sengaja maupun tidak disengaja, maka tidak ada kewajiban apa-apa."

|!J.*A'ry (D ari s en andun g- s en andungma). Dalam riwayat A1

Mustamli dicantumkan tanpa hurufya'. Penjelasan tentang lafazh ini
telah dipaparkan pada pembahasan tentang peperangan. Amir yang

disebutkan di sini adalah Amir bin Al Akwa', saudaranya Salamah.

Ada juga yang mengatakan bahwa dia adalatr pamannya.

Ibnu Baththal berkatq "Dalam jalur periwayatat ini tidak
disebutkan bagaimana Amir membunuh dirinya sendiri, dan

penjelasannya telah dipaparkan pada pembahasan tentang adab, dan di
dalamnya disebutkan , 'ti.(;'&,j UP€-IX- yr,llgi tH /b W t:,&:

1 1fi'qt-bl6 (Pedang Amir berulatran pendek, kemudian dia

mengarahlrannya kepada seorang pria Yahudi untuk menebasnya,

namun ujungnya berbalik hingga mengenai lutunya)."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, sebagian pensyarah menukil dari
Al Ismaili, bahwa dia berkata, "Dalam riwayat Makki, gunmya Imam
Bukhari, tidak disebutkan bahwa pedangnya berbalik hingga
menyebabkan dirinya meninggal, sementara bab ini diberi judul
tentang orang yang membunuh dirinya sendiri." Dia kemudian
mengira bahwa Al Ismaili mengomentari Imam Bukfiari mengenai
segi ini, namun sebenarnya tidak seperti dugaannya, karena dia
mengemukakan haditsnya dengan redaksi, 'ri! #'"fti (Pedangnya

lremudian berbalik kepadanya). Setelah itu dia memperingatkan
bahwa redaksi ini tidak terdapat dalam riwayat Imam Bukfiari di sini.
Ini mengisyaratkan bahwa di sini Al Ismaili beralih dari riwayat
Makki bin Ibrahim ke bagian ini sehingga lebih bisa menjelaskan.
Lalu dijawab, bahwa Imam Bukhari berpatokan dengan jalur
periwayatan ini sehingga dia mencantumkan judul dengan

memastikan hukumnya.

Imam Bukhari telah mengemukakan iwayat yang
menunjukkan itu secara jelas di bagran lain sehingga tidak harus
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mengulanginya di sini. Oleh karena itu, dia pun mengemukakan dari
jalur lainnya yang tidak menunju*t<annya secara jelas atau hanya

mengisyaratkan secara sederhana. Hal ini dilalarkannya untuk

menghindari pengulangan, dan agar pengkajinya dapat menelusuri

jalur-jalur lainnyq memperoleh banyak infonnasi lainnya sehingga

bisa menyimpulkan dan mernastikan salah satu dari dua kemungkinan

yang ada. Hal ini telah diketatrui dari sikap Imam Bulfiari sehingga

tidak ada gunanya membantah cara tersebut, dan saya juga sudatr

sering menyebutkan hal ini. Di sini saya kembali mengingatkan

karena sudah cukup jauh dari peringatan serupa sebelumnya.

Pada pembahasan tentang doa telah dikemukakan hadits dari
jalur lainnya dari Yazid bin Abi [rbaid, gurmya Mak&i dengan

redaksi, U4 ,*:' .uo.rb *t ?gtUtbi tili (Saat orang-orang

membentr* barisan, Amir terkena ujung pedangnya hingga

meninggal). Al Kannani telah menyangkal hat ini dengan berkata,

"Redaksi judul ini yang berbunyi, 'maka tidak ada diyatrya', tidak ada

kaitanny4 dan lebih tepat bila ditempatkan pad4 judul sebelumny4

yaitu bila seseorang meninggal dalam kerumunan maka orang-orang

yang berkerumun tidak dikenakan diyat. Hal ini karena orang yang

membunuh dirinya sendiri tidak ada diyafirya."

Lebih jauh dia berkata, "Kemungkinannya redaksi ini berasal

dari para penyalin yang me,ndahulukan dan mengemukan pe,lrulisan

redaksinya daripada naskah aslinya." Kernudian dia berkata,

"Golongan Zrahiriyah me,ngatakan, 'Diyat orang yang membunuh

dirinya sendiri ditanggung oleh keluarganya'. Kemungkinan Imam

Bukfiari hendak menyanggah pendapat ini."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, memang Imam Buk*lari hendak

menyanggah pendapat ini, tapi ini diaratrkan kepada pencetus

pertamanya sebelum golongan Zratririyatr, yaitu Al A:uza'i,

sebagaimana yang telah saya paparkan. Menurut saya, madzhab

Zhahinyah belum muncul saat Imam Bukhari menyusrm l<rtab Ash-

Shahih ini, karena dia menyrsun kitabnya ini pada kisaran tahun 120-



an, sedangkan Daud bin Ali Al Asbatrani, tokoh mereka dalam

madzhab tersebut, saat itu masih belajar, dan usianya saat ifu kurang

dan 20 tahun. Sedangkan pendapat Al Karmani yang menyatakan

bahwa ungkapan Imam Bukhari, "maka tidak ada diyatnya" lebih

tepat ditempatkan pada riwayat mengenai orang yang meninggal

dalam kerumunan memang benar, tapi memberikan judul ini pada

riwayat tentang orang yang membunuh dirinya sendiri adalah lebih

tepat lagr" Karena perbedaan pendapat mengenai orang yang

meninggal dalam kerumunan cukup kuat, oleh karena itu Imam

Bukfiari tidak memastikan diyat pada judul tersebut, sedangkan

tentang orang yang membunuh dirinya sendiri, perbedaan pendapat

mengenai ini cukup lemah, sehingga Imam Bukhari memastikan

penafiarurya (yakni tidak ada diyatnya). Ini termasuk kecerdasan sikap

Imam Bukhari. Dengan demikian tampak bahwa para penyalin naskah

Imam Bukhari tidak menyelisihi sikapnya.

* l[l,f Uti (Pembunuhan mana yang bisa melebihinya?).

Dalam riwayat A1 Mustamli dan juga An:Nasafi disebutkan dengan

redaksi, FU?t (Korban mana). Ibnu Baththal meluruskannya,

demikian juga Iyadh, tapi bukan berarti riwayat lainnya keliru, karena

bisa dikembalikan kepada makna lainnya.

18. Orang yang Menggigit Orang Lain llingga Giginya Tanggal

'&; y' u i:i- L? ,ht "'e 
lAt";:l ,a?.L ,J otk'*

fGi'*;-,iA;*j ;v \t * dt JL t:r:*Lu,;q
.{';-t v ,.prlr fiw;r;l

6892. Dari Imran bin Hushain, bahwa seorang laki-laki

menggigit tangan laki-laki lainnya, lalu laki-laki yang digigit itu
menarik tangannya dari mulut penggigitnya sehingga dua glgi
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depannya tanggal. Kemudian mereka mengadukan masalah itu kepada

Nabi SAW, maka beliau pun bersabda,'salah seorang d.ari ftalian

menggigit saudaranya tayatrnya hewan iantan menggigit. Tidak ada

diyat baginya'."

) z 4 ,: -,o1F: P c1tY

6893. Dari Shafwan bin Ya'la, dari ayatrnya dia berkat4 "'{ku

pernah keluar dalam suatu peperangan, lalu seorang laki-laki

menggigit (pria lain) hingga gigi depannya tanggal, lalu Nabi sAw

menggugurkan (tuntutan)nya. "

Keteransan lladits:

(Bab orang yang menggigit orang lain hingga gtginya

tanggat). Maksudnya, apakah ada kewajiban dalam hal ini atau tidak?

Pada bab ini Imam Bukhaxi menyebutkan dua hadits, yaitu:

Pertama,;i t'ri- W t;';t)'ot lnolr*o seorang laki-laki

menggigit tangan laki-laki lainnya). Disebutkan dalam riwayat

Muhammad bin Ja'far dari Syu'bah yang diriwayatkan oleh Muslim

dengan sanadini dari Imran, dia berkata, "#)'J)'*tU P"Ug
A?ti 63tl (ya,la bin Llmayyah pernah berp.elahi dengan seorang

laki-laki, lalu salah satunya menggigit yang lainnya). Syu'batt

berkata: Dan (diriwayatkan) dari Qatadah, dari Atha" yaitu Ibnu Abi

Rabah, dari Abu Ya'la 
-yakni 

Shafiran-, dari Ya'la bin umayyah,

dia mengatakan seperti itu. Demikian juga riwayat yang diriwayatkan

oleh An-Nasa'i dari jalur Abdullah bin A1 Mubarak, dari Syu'bah

dengan sanad ini, dan di dalam riwayatnya dia mengatakan seperti

redaksi sebelumnya, yaitu hadits Imran bin Hushain'

Ge?,i6 r4"* 1h / ot*'*
&t?,t* dtq;b,$LfA
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Saya (Ibnu }Iajar) katakan, Syu'bah mempunyai sanad lain
hingga Ya'la yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i dari jalur Ibnu Abi
Adi dan Ubaid bin Uqail, keduanya meriwayatkan dari Syu'bah, dari

Al Hakam, dari Mujahid, dari Ya'la. Dalam riwayat lJbaid bin Uqail

disebutkan, a:r-i-',-pa:itr-t,ft0 p rt'U*1;tt (Bahwa seorang laki-

laki dari bani Tamim berkelahi dengan seorang laki-laki lainnya, lalu
dia menggigit tangannya). Daxi riwayat ini dapat disimpulkan

kepastian tentang salatr seorang dari kedua laki-laki tersebut yang

tidak disebutkan nirmanyq yaitu Ya'la bin Umayyah.

Ya'la meriwayatkan kisah ini, yaitu hadits kedua pada bab ini,
lalu tampak pada sebagian jalur periwayatannya, bahwa salah seorang

dari keduanya adalatr orang yang dipekerjakannya. Redaksinya yang

dimuat pada pembahasan tentang jihad adalatr sebagai berikut, o:tP

t:"t+b hr k fu !:j :,1'* U*" pernah berperang bersama

Rasulullah SAn hlu dia menyebutkan haditsnya, dan di dalamnya

disebutkan, ;7i t;L:J;i ",;." ye, Ssuilti'c'?ih,6 (Alat kemudian

menyava seorang pekerja, lalu dia berkelahi dengan seorang laki-

laki, kemudian salah seorang dari keduanya menggigit yang lainnya).

Dengan demikian diketatrui bahwa kedua laki-laki itu adalah Ya'la
dan orang yang disewanya, dan bahwa Yatrya tidak menyebutkan

dirinya, namun Imran bin Hushain menyatakannya. Saya belum

menemukan nama orang yang disewanya.

Keterangan tentang siapa yang menggrgrt dan siapa yang

digtglt disebutkan dalarn judul perang Tabuk pada pembahasan

tentang peperangan, yaitu dari jalur Muhammad bin Bakar dari Ibnu

Juraij pada hadits Ya'la. Atha' berkata, "sungguh Shafwan bin Ya'la
telah mengabarkan kepadaku tentang salah seorang dari keduanya

yang menggigit lawannya, tapi aku lupa." Maka diduga bahwa itu
memang tidak diketahui, namun disebutkan dalam riwayat Muslim

dan An-Nasa'i dari jalur Budail bin Maisarah, dari Atha' dengan

redaksi, 'nSr:i h')W ,#,ti*t'it( lAon*o orang yang disewa ya'la

TATIIUL BAARI _ 577



digigit bagian lengannya oleh seorang laki-laki). Hadits ini

diriwayatkan juga.oleh An-Nasa'i dari Ishaq bin Ibrahim, dari Suffan

dengan redaksi, ?7\'rbi)u.: grti gui lOrang sa,vaanht kemudian

berkelahi dengan seorang laki-laki, lalu orang itu mengigitnya).

Ini dikuatkan oleh riwayat yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i

dari jalur Suffan bin Abdullah, daxi kedua pamanny4 yaitu Salamah

bin Umayyah dan Ya'la bin Uyammah, keduanya mengatakan, t4?
'.--4l+tr5u6 ,6+tb 6j':!* r:r" d'{i # tn' ,,l} inr d?: t
'eti ,E'rtr'$'ri/Ijt (Kami pernah keluar bersama Rasulullah

SAW dalam perang Tabuk. Bersama l<nmi, turut pula teman knmi,

kemudian dia berkelahi dengan seorang laki-laki dari kalangan knum

muslimin, lalu orang itu menggigit lengannya). Dikuatkan juga oleh

riwayat Ubaid bin Uqail yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i dengan

redaksi, "rra-b f e'uVtltt (Bahwa seorang laki-laki dari bani

Tamim menggigit).

Itu karena Ya'la berasal dari kalangan bani Tamim, sedangkan

orang yang disewanya, tidak ada keterangan yang menyatakan bahwa

dia berasal dari kalangan bani Tamim. An-Nasa'i juga meriwayatkan

dari Muhammad bin Muslim Az-Zvhi, dari Shafivan bin Ya'la, dari

ayahnya, hadits yang serupa dengan riwayat Salamah, W*i,Yui
Lir\16'riltts S+1t (Dia kemudian berkelahi dengan seorang laki-laki,

lalu laki-laki itu menggigit lengannya hingga membuatnya kesakitan).

Dengan demikian diketahui, bahwa orang yang meng$git adalah

Ya'la bin Umayyah. Kemungkinan inilah ratrasia dia tidak

menj elaskan nama dirinya.

A1 Qurthubi mengingkari kesimpulan yang menyatakan bahwa

yang menggigit adalah Ya'14 dia berkata, "Tampak dari riwayat ini,

bahwa Ya'la adalah orang yang berkelahi dengan orang sewaan, dan

dalam riwayat lainnya disebutkan, F li-W &.tqibt lAon-o

orang sewaan Ya'la menggigit tangan seorang laki-laki). 'Inilah yang
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lebih tepat dan lebih layak, kare,na perbuatan itu tidak layak dilalekan
oleh Ya'la kare,lra kemuliaan dan keutamaannya."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, dari beberapa jalur periwayatan ini
tidak ada yang menyebutkan bahwa orang sewaan itu yang menggigit,
hanya saja informasi yang sampai kepada Al Qurttrubi belum begitu
jelas karena disebutkan pada sebagian jalur peraiwayatannya yang

diriwayatkan Muslim, sebagaimana yang telah saya jelaskan, tlt'of
t , -.. ', t - aii'\i -}j:|?-o ,#.(aon*o orang yang disewa Ya'la digigit oleh

seorang laki-laki pada bagian lengannya). Sehingga dia menduga

bahwa kemungkinan yang mengggrt itu bukan Ya'la. Anggapannya

yang menyatakan bahwa tidak mungkin Ya'la melakukan itu karena

kemuliaanny4 maka itu tidak ada s1alrnx1ya, karena memang

disebutkan demikian dalam hadits yang shahih. Kemungkinannya, itu
dilat<ukan di awal keisalamannya, sehingga tidak jauh kemungkinan
terjadinya hal itu.

An-Nawawi berkat4 "Karena redaksi dalam riwayat pertama

menyebutkan bahwa Ya'la adalah orang yang mengigit, sementara

dalam riwayat kedua dan ketiga yang menyebutkan bahwa yang

digigit adalah orang sewaan Ya'la, bukan Ya'la, maka para hafizh
mengatakan, 'Yang benar, yang digigit adalah orang sew&ul Ya'la,
bukan Ya'la'. Kemungkinannya bahwa itu adalah dua kisatr berbeda
yang dialami oleh Ya'la dan orang sewaannya pada satu waktu atau

dua waktu yang berbeda."

Guru kami rnenanggapinya dalam kttab Syarfu At-Tirmidzi,
bahwa dalam riwayat Muslim maupun riwayat-riwayat lainnya dalam

Kutub Sittah (Keenam kitab hadits rujukan) tidak disebutkan bahwa
Ya'Ia adalah orang yang digigit, tidak pula ada pernyataan itu maupun
yang mengisyaratkan demikian. Selanjtitnya guru kami berkata,

"Maka berdasarkan ini jelaslah bahwa Ya'la adalah orang yang

menggigit."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, keraguan Iyadh dan yang lainnya
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mengenai orang yang menggigit, apakah itu Ya'la ataukah orang lain
adalatr berpangkal dari alasan seperti yang telah saya kemukakan dari
perkataan Al Qurthubi tadi.

*.',HiU-tF (Latu taki-labi yang digigit itu menarik

tangannya dari mulut penggigitnya). Demikian redaksi yang

dicantumkan dalam hadits Ya'la yang dikemukakan pada pembahasan

tentang jihad, sedangkan dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan

dengan redaksi, #'U (Dari mulut penggigitnya). Sedangkan dalam

riwayat Hisyam dari Urwah yang diriwayatkan oleh Muslim

disebutkan dengan redaksi, liiei h Ltir'F (Dia menggigit lengan

seorang laki-laki, lalu dia menarilotya). Dalam hadits Ya'la yang

dikernukakan pada pembahasan tentang penyewaan disebutkan

dengan redaksi, at*lL$'6 ryb'&lP (Dia kemudian menggigit

jari lawannya, lalu dia fiawannyal menarikjarinya).

Memadukan antara riwayat yang menyebutkan jari dan riwayat
yang menyebutkan lengan memang sulit, tapi untuk mengartikan

bahwa kisahnya bukan satu juga tidak mungkin karena sumbernya

sama. Sebab, porosnya terletak pada Atha' dari Shafivan bin Ya'la,
dari ayahnya, yarrg mana dalam riwayat Ismail bin Ulayyah dari Ibnu

Juraij, darinya disebutkan dengan redeaksi, a;Q1 $ariya).Ini yang

disebutkan dalam riwayat Imam Bukhari, dan dalam riwayat Muslim
tidak disebutkan redaksi tersebut. Sementara dalam riwayat Maisarah

dari Atha' yang diriwayatkan oleh Muslim dan juga riwayat Az-Zvhi
dari Shafwan yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i disebutkan dengan

redaksi, 'tStt; (lengannya). hi telah disepakati oleh Suffan bin

Uyainah dari Ibnu Juraij dalam riwayat Ishaq bin Rahawaih darinya"

Maka yang tampak kuat adalah riwayat yang menyebutkan "lengan".

Selain itu, disebutkan juga seperti itu dalam hadits Salamah

bin Umayyah yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i. Dengan demikian

hanya riwayat Ibnu Ulayyah dari Ibnu Juraij yang menyebutkan "jai"
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sehingga tidak dapat menandingi riwayat-riwayat yang menyebutkan

"lengan".

'0, !"rs'c.ij (Sehingga dua gigi depannya tanggat). Demikian

redaksi yang disebutkan dalam riwayat mayoritas, yaitu dengan

bentuk mutsanna, sementara dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan

dengan bentuk jamak, i_j;S @igr-Sigt depannya). Dalam riwayat

Hisyam disebutkan dengan bentuk tunggal, ,*iL*S @ehingga gigi

depannya tangga[). Demikian juga riwayat Ibnu Sirin dari Imran, dan

riwayat Salamah bin Uyammah dengan redaksi, tln tS-+b are)

$ {tot" lawannya menarik tangannya sehingga menanggalkan grgt

depannya). Riwayat dengan bentuk mutsanna lebih kuat, dan riwayat

dengan bentuk jamak bisa diartikan demikian bagt yang

mengategorikan "dua" sebagai jamak. Sementara riwayat dengan kata

tunggbl diartikan sebagai jenis. Namun dalam riwayat Muhammad bin

Bakkar disebutkan, ,,.4 a:t lLi6 (Sehingga salah satu dari kedua

gigi depannya tanggaD. hi menyatakan bilangan satu. Pendapat yang

memaknai bahwa kisalrnya lebih dari satu, adalah jauh dari

kemungkinan karena sumbernya s,Im4 dan dalam riwayat Al Ismaili

disebutkan,l tttl (sehingga gigi depannya tanggal).

'l:4 *lrtlnt k'r$, dtt::,1 ;;*u (Kemudian meretra

mengadulrnn masalah itu kepada Nabi SAYtt). Demikian redaksi yang

dicantumkan di sini. Maksudnya, Ya'la dan orang sewaannya serta

orang-orang yang bersama keduanya atau salah satunya. Dalam

riwayat Hisyam disebutkan dengan redaksi, QO ?tt ,P 4t Ael
'ut (Latu masalah itu diadukan kepada Nabi SAW). Sementara

dalam riwayat Ibnu Sirin disebutkan, 1b s:ti;,.,.,)ti (Lalu dia

memperkarakan pria itu). Dalam hadits Ya'la disebutkan dengan

redaksi, 'dhoLi (Dia kemudian berangkar), demikian riwayat Ibnu

Ulayyah. Selain itu, dalam riwayat Sufyan disebutkan dengan redaksi,
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;t'61tatu dia mendatangi).luga,dalam riwayat Muhammad bin Bakar

dari Ibnu Juraij yang dikemukakan pada pembahasan tentang

peperangan disebutkan dengan redaksi, t$i (Lalu keduanya

mendatangi).

Vt-;l 
toai;- :Jwii (Beliau lcemudian bersabda, " seseorang

lrnlian menggigit.') Dalam riwayat Muslim disebutkan dengan

redaksi, 'rbJi *t ,/|€'si'$;- (Satah seorang dari kalian

mengampiri s audaranya lalu menggigitnya).

j-;"itW-G (Layatmya hewan jantan menggigit). Dalam

hadits Salamah disebutkan dengan redaksi, J-a.;\ rpr:*i; (Seperti

gigitan hewan jantan). Maksudnya, unta jantan. I-afazh ini digunakan
juga untuk hewan jantan lainnya. Dalam riwayat yang dikemukakan
pada pembahasan tentang jihad dan juga hadits Hisyam disebutkan

dengan redaksi, S;ir'#-;S r4:"Zk;t (Dan menggigitnya seperti

halnya hewan jantan menggigit). Kata al qadhmu artinya memakan

dengan ujung gigi. Sedan$at al kadhmu artinya makan dengan gigi
geraham (mengunyah), dan digunakan untuk menjepit dan

memecahkan makanan yang keras. Demikian pendapat yang

dikemukakan oleh penulis Ar-Ra' i fi Al'-Lughah.

'J ^;-21 (Tidak ada diyat baginya). Dalam riwayat Al

Kasymihani disebutkan dengan redaksi, i a;-21 (Tidak ada diyat

bagimu). Sementara dalam riwayat Hisyam disebutkan, ,lLlt ,"i4.6

'r-.j,iJ-r\ltt oi1l (Lalu beliau menggugurkannya, dan bersabda,

"Englrau hendak memakan dagingnya.") Dalam hadits Salamah

disebutkan,' e'v:.{t 1'& r ,Jj';,j' # ,i:, j (Kemudian engknu

datang untuk menuntut tebusan. Tidak ada tebusan untuk itu. Lalu

beliau menggugurknnnya). Selain itu, dalam riwayat Ibnu Sirin

disebutkan , 'F t4Zrtt q. e i:ri- Lii-bt t;il.tl ,; j;hi Vlb 6 :lui
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-jplt'|i V';l^ ?i &'!.ti-e\\ ,P, (Apa yang enstrau perintahknn

kepadaht? Apakah engkau memintalu untuk menytuhnya
membiarlan tangannya di mulutmu sernentara engkau menggigitnya

seperti halnya gigitan h*tan jantan? Uurkan tanganmu hingga dia
menggigitnya, lcemudian taiHah). Demikian juga riwayat Muslim dan

Abu Nu'aim datam krtab Al Mustakhraj dari jalur yang digunakan

oleh Muslim, L rf qrf\ jru-fi'dt;l'*4'ol(Jika engkau mau,

lrami alran perintahlcan dia agar menggigit tanganmu, kemudian

tariktah). Dalam hadits Ya'Ia bin Umay5rah disebutkan ,6;ijll16 (Latu

beliau menggugurkannya), dan pada bab ini dalam riwayat Al Isma'ili
disebutkan dengan redaksi, qW (Lalu beliau menggugurkannya).

Kedua,,#- i. ofi* * (Dori Shafwan bin Ya'la).Dalam

riwayat Ibnu Ulayyah png dikemukakan pada pembahasan tentang

penyewaan disebutkan" ;ib ,/pl (Atha' mengabarkan kepadalw).

Dalam riwayat Muhammad bin Abi Bakar yang. dikemukakan pada

pembahasan tentang peperangan disebutkan, ltit ,i?t ,irlr; 
";r;'$t'i 

,rtlu-'n. (Alat mendengar Atha', Shafwan bin Ya'la bin (Jmayyah

mengabarlan kepadaht). Demikian riwayat Muslim dari jalur Abu
Usamah dari Ibnu Juraij.

4',# (Dari ayahnya). Dalam riwayat Ibnu Ulayyatr

disebutkan, *t * ,h,f (Dari Ya'la bin Umayyah). Sementaradalam

riwayat Hajjaj bin Muhammad yang diriwayatkan oleh Abu Nu'aim
dalam lr,rtab At Mustakhraj disebutkan, U ,:11 U ,P- i. ttb ,iflr
,Jn-'* (Shafwan bin Ya'la bin (Imalyah mengabarkan kepadalat,

bahwa dia mendengar Ya /a). Diriwayatkan juga oleh Muslim dari
jalur Syu'bah, dari Qatadah, dari Atha', dari Ibnu Ya'la, dari ayabnya,

dan dari jalur Hammarn, dari Atha'. Dalam riwayat Imam Bulfiari
disebutkan pada pembatrasan tentang haji secara ringkas yang

digabungkan kepada hadits yang menanyakan tentang umratr, dan dari

T'ATIIT'L BAARI - 583



jalur Hisyam Ad-Dastuwa'i, dari Qatadah.

Narnun ada perbedaan dengan riwayat Syu'batr pada dua segi,

yaitu adanya Budail bin Maisaratr antara Qatadatr dan Atha', dan

riwayatnya mursal. Redaksinya yang berasal dari Shafwan bin Ya'la
adalalr, ijlti hip *l i. dd.rftltt pat*o orang sewaan ya'ta

bin Umayyah digigit oleh seorang lakiJaki pada lengannya). Ad-
Daraquthni menyelisihi Muslim ketika menriwayatkannya dari jalw
ini, karena dia meriwayatkannya dari jalur Muhammad bin Sirin, dari

Imran, padahal dia tidak pemah mendengar darinya.

Menanggapi hal ini, An-Nawawi menjawab, bahwa riwayat
penguat tersebut mengandung hal-hal yang tidak terdapat dalam

riwayat asalnya. Itu memang demikian. Munyah, yang mana Ya'la
dinisbatkan kepadany4 adalah ibunya. Ada juga yairg mengatakan

neneknya. Yang pertama (yalad ibunya) adalah pendapat yang bisa

dijadikan pedoman. Sedangkan ayatrnya, se,perti yang disebutkan

dalam riwayat-riwayat yang lalu, adalah Umayyah bin Abi Ubaid bin
Hammam bin Al Harits At-Taimi Al Hanzhali. Dia memeluk Islam

saat penaklukan Malkah, dan dia turut serta berperang bersama Nabi
SAW setelah itu, seperti Hunain, Thaif dan Tabuk. Munyah adalatr

ibuny4 yaitu binti Jabir, bibinya Utbah bin Ghazwan. Ada juga yang

mengatakan saudara perempuannya. Iyadh menyebutkan, bahwa

sebagian periwayat Muslim salah dalam mencantumkannya, yaifu

"Munabbih", ini adalah kesalahan tulis.

Sementara Ibnu Wadhdhadh berkat4 'Munyah adalatr ibunya,

sedangkan Munabbih adalah ayahnya." Namun tidak seorang pun

yang sependapat dengannya.

-.. 1 t t t,tP G *? (Alat l<eluar dalam suatu PePerangan). Dalam

riwayat Al Kasynihani disebutkan dengan redaksi, ,t:P o) (datam

peperangan). Sementara dalam riwayat Suffan dinyatakan batrwa itu
adalah perang Tabuk. Seperti itu juga yang disebutkan dalam riwayat

Ibnu Uyallah dengan redaksi, 9'.rJt ,# (Pasukan sutit).Demikian
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juga yang dinyatakan oleh sejumlah pensyarah. Sebagran orang

menanggapi, batrwa disebutkan pada bab "Orang yang Berihram

dengan Mengenakan Gamis karena Tidak Tahu" pada pe'nrbahasan

tentang haji di dalam Kitab Imam Bulfiari dari hadits Ya'14 t *

9y-" It qr* *t ,y:^lb {pt iriht *U, (Keti*a atat sedang

bersama Nabi SAW, seorang laki-laki menemui beliau sambil

mengenalrnn jubah yang ada bekas laming [wettangian/), dan di

dalam hadits ini disebutk an, ',;asi .:,!ri+ e P 6'Ot:P d.'*y,lui
l;t *J;?yt * 4tirhlli ,1#{9,6 fis-kt (Betiau kemudian

bersabda, "Lalairanlah dalam umrahmu apa yang engkau lahtkan

dalam hajimu." Lalu seorang laki-laki menggigrt tungan laki-laki

lainnya hingga menanggalknn gtgt depannya, lantas Nabi SAW

menggugurkannya).

Ini mengindikasikan bahwa itu terjadi dalarn perjalanan yang

di dalamnya ada ihram untuk umrah.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, hal itu tidak disebutkan secara jelas

dalam hadits ini, tapi hanya perkiraan bahwa periwayatrya mendengar

dua hadits lalu dia menge,nrukakannya sekaligus dengan

menggabungkan yang satunya dengan yang lain dengan kata sarrrbung

wau (dan), dan ini tidak menunjultcan makna berurutan. Anehnya, ada

orang yang membicarakan hadits ini, lalu menyangkal perkara yang

sudah dinyatakan secara jelas di dalarnnya dengan perkara yang hanya

merupakan prediksi. Sebabnya adalatr lebih memilih tidak melakukan

pengecekan terhadap jalur-jalur periwayatan hadits. Karena itu
merupakan cara yang dapat mengantarkan unfuk me,ngetahui

maksudnya.

4 efA ,p,)''fr (Lalu seorang laki-taki menggigit hingga

gigi depannya tanggal). Demikian redaksi yang dicantumkan di sini

secara ringkas seperti itu. Al Ismaili telatr menjelaskannya dari jalur

Yalrya Al Qaththan, dari Ibnu Jurarj dengan redaksi, ',fo ;l h3 rY'6
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I

I ii'o'ti-S'6 fi;-'r'f;tt'o.ti- (Seorang tabi-taki berkelahi dengan orangz -L

lainnya, lalu orang itu menggigit tangannya, maka dia pun menarik

tangannya hingga tanggallah gigi depan fsi penggigir/). Saya telatr

menjelaskan beberapa perbedaan pada jalur-jalur periwayatannya.

Jumhur menyimpulkan dari zhahirnya kisah ini dengan berkata,

"Tidak ditetapkan qisatrsh maupun diyat bagi orang yang digigit,

karena dia termasuk kategori penyerang." Mereka juga berdalil

dengan ijma' yang menyatakan, bahwa orang yang menghunuskan

senjata kepada orang lain untuk membunuhnya, lalu orang lainnya itu
membela dirinya sehingga dia membunuh si penghunus senjata, maka

tidak ada kewajiban apa-apa atasnya. Demikian juga (dalam kasus

ini), orang yang menarik tangannya itu tidak menanggung apa-apa

atas tanggalnya grgr orang yang mengglgrfilya. Mereka juga berkata,

"Jika orang yang digrgrt itu terluka pada bagian lainnya, maka tidak
ada kewaj iban apa-apa. "

Syarat digugurkannya diyat atau pun qishash adalah bila orang

yang digigit itu kesakitan, dan tidak dia mungkin melepaskan

tangannya tanpa melalcukan cara itu, yaitu dengan memukul rahang si

penggigit atau membukakan mulut si penggigit untuk melepaskannya.

Walaupun memungkinkan untuk melepaskan tangannya dengan cara

selain itu, namun dia malah melakukan cara yang lebih keras, maka

diyafirya tidak gugur. Menurut suatu pendapat di kalangan ulama

madzhab Syaf i, diyatnya gugur secara mutlak. Sedangkan menurut

pendapat lainnya (di kalangan ulama syaf i, bila dia mendorongnya

dalam kasus itu, maka dia menanggungnya.

Sementara dari Malik ada dua riwayat, riwayat yang masyhur

dalah wajib menanggung diyatrrya. Mereka menjawab hadits ini
dengan persepsi, bahwa sebab digugurkannya diyat itu karena

kerasnya gigitan, bukan karena penarikan tangan yang menyebabkan

tanggalnya gigi si penggigifirya, bukan karena perbuatan yang digigit.

Sebab jika itu diakibatkan oleh perbuatan orang yang digigit, berarti

dia bisa melepaskan tangannya tanpa menyebabkan tanggalnya g1g1 si
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pengrglt, dan memang tidak dibolehkah mernbela diri dengan cara

yang berat bila memungkinkan untuk melai<ukan cara yang lebih

ringan.

Sebagian ulama madzhab Maliki berkata "Orang yang

menggigit telah mengincar bagian tubuh tersebut, sedangkan orang

yang diserangnya tidak melakukan hal yang sama. Oleh karena itu,

masing-masing dari keduanya harus menanggung tindakan masing-

masing terhadap lawannya. Seperti orang yang mencungkil mata

ofiulg lain, lalu orang lainnya itu memotong tangan si pencungkil itu."

Pendapat ini ditanggapi, bahwa ini adalah qiyas yang

berseberangan de,ngan nash, sehingga pendapat ini nrsak.

Sebagian lainnya berkat4 "Kemungkinan sebelumnya grgr si

penggrgtt telah goyang, lalu tanggal setelah penarikan itu." Namun

redaksi hadits ini menyangkal persepsi ini"

Sebagian mereka berpedoman, bahwa itu addah peristiwa

tersendiri yang tidak bersifat umum. Pe,ndapat ini ditanggapi, bahwa

Imam Bukhari telah meriwayatkannya setelatr hadits Ya'la ini pada

pembahasan tentang penyewaan, yaitu dari jalur Abu Bakar Ash-

Shiddiq RA, batrwa dia pernah menghadapi kasus seperti yang pernatr

dihadapi oleh Nabi SAW, dan dia memutuskan seperti itu.

Sebelumnya, telah dikemukakan bahwa tidak ada batasan kriteria

dalam hadits ini, tapi disimpulkan dari kaidah-kaidah umum.

Demikian juga mengaitkan anggota tubuh lain selain mulut dengan

mulut, karena nash ini diriwayatkan dalam bentuk lang khusus.

Demikian yang diperingatkan oleh Ibnu Daqtq Al Id.

Yatrya bin Umar berkata, "seandainya hadits ini telah sampai

kepada Malik, tentu dia tidak menyelisihinya."

Demikian juga pendapat yang dikatakan oleh Ibnu Baththal,

"Hadits ini belum diketahui oleh Malik, jika tahu, te,ntu dia tidak akan

menyelisihinya."

Ad-Dawudi berkat4 'Malik tidak meriwayatkannya karena
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hadits ini dari riwayat orang-orang hak."

Abu Abdil Malik berkata, "Tampakny4 hadits ini tidak shahih

menurutnya, karena berasal dari arah Masyriq."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, hadits ini lebih mulus dari hadits

Imran. Sedangkan jalur Yahya bin Umayyah diriwayatkan oleh orang-

orang Hljaz, lalu diriwayatkan oleh orang-orang hak dari mereka.

Sebagian ulama madzhab Maliki beralasan dengan rusaknya zarflan.

Al Qurthubi menukil dari salah seorang sahabat mereka tentang

digugurkannya tanggungan, dia berkata, "Asy-Syaf i menyatakan

bahwa tanggungan itu berlaku, dan itu yang masyhur dari madzhab

Maliki." Lalu dikomentari bahwa yang dikenal dari Asy-Syaf i
adalah tidak ada tanggngan. Tampaknya, orang itu berseberangan

dengan pendapat Al Qurthubi.

Catatan

An-Nawawi tidak membicarakan tentang riwayat Ibnu Sirin
dari Imran, karena intinya adalatr memberlakukan qishash dalam

kasus grgltan. Pembatrasannya akan dipaparkan setelah dua bab

bersamaan dengan kajian tentang qishash dalam kasus tamparan"

Sebelumnya, telah dikemukakan bahwa kasus penggrgrtan di sini

termasuk yang dikategorikan bisa mencapai qishash karena gigi
pelaku tanggal. Tapi jawaban yang benar dalam hal ini, bahwa itu
adalah bentuk pertanyaan pengingkara4 bukan ketetapan syariat.

Pelaiaran vane dapat diambil:

Ada beberapa pelajaran yang dapat disimpulkan dari kisah ini,
di antaranya:

1. Waspada dan hati-hati terhadap marah, dan bagi yang

mengalaminya sebaiknya berusatra untuk menahannya. Sebab,

marah dapat menyebabkan munculnya dampak negatif, seperti
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2.

tanggalnya grgr si pemarah seperti dalam kisah di atas, karena

Ya'la maratr terhadap orang sew,unnya, lalu memukulnya,

namun omng sewaann)ra membela diri, lantas Ya'la menggigit

tangannya sehingga gtstn)ra tanggal. Seandainya dia tidak

mengikuti emosinyq tentu tidak akan terjadi apa-apa dengan

glglnya.

Seseorang boleh menyewa orang merdeka untuk membantu

dan mengupatr pekerjaan dalam peperangan, tapi bukan

berperang untuknya seperti yang telah dinyatakan pada

pembahasan tentang j ihad.

Tindak kejahatan sebaiknya diajukan kepada hakim agar dia

yang menyelesaikan perkara.

Seseorang tidak boleh menjatuhkan hukuman qishash untuk

dirinya sendiri

Gugatan orang yang telah melakukan tindak kejahatan menjadi
gugur atas tindak kejatratan orang lain terhadapnya bila
tindakannya sendiri melebihi tindakan yang pertama (tindakan

orang lain terhadap dirinya).

Hadits ini juga menunjukftan bolehnya menyerupakan

perbuatan manusia dengan perbuatan hewan jika perbuatan ini
tidak layak dilakukan. Al Karmani menceritakan, bahwa dia

pernatr melihat orang yang salatr menulis redaksi, ';"J1-*
'l-,;ir. Dia menyalinnya dengan haruf jim sebagai ganti huruf

fta', sehingga diartikan dengan sayuran. Ini tentunya kesalahan

penyalinan yang buruk.

Seseorang boleh mencegatr penyerang dan bila tidak
memungkinkan untuk melepaskan diri dari si penyerang

kecuali dengan cara menyakitinya atau menyakiti sebagian

anggota tubunnya, lalu dia melakukan tindakan itu, maka

perbuatannya itu tidak dikenakan diyat. Mengenai hal ini ada

perbedaan pendapat di kalangan ulama, dan perinciannya

3.

4.

5.

6.

7.
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cukup dikenal.

Orang yang me,ngalarni zuatu perkara yang memalukan bagi
dirinya bila hal itu diceritakan, maka dia boleh
menceritakannya dengan melryembunyikan identitas dirinya
(yakni tidak menyebutkan nama dirinya), misalnya dengan

berkata, "Seseorang melakukan demikian" atau serupanya

sebagaimana yang dilakukan Ya'la dalam kisah ini. Juga

seperti yang dilakukan Aisyah ketika mengatakan, *t l*j #
l7':,;4 rFJi ll ',f'# ,;t? qitit ,fp.'uZi;4;r1 * 1,' &
(Rasulullah SAW mencium salah seorang isterinya. Urwah
lcemudian berkata kepada Aisyah, "Itu tidak lain adalah
engkau lran? " Maka Aisyah pun tersenyum).

19. Gigi Ditebus dengan Gigi

d4#U:#i u-rG'.*i yfu,e.tLi,^-?nr of, itV
.fQL;';i;,*, * \t .b er 4fv

6894. Dari Anas RA, bahwa anak perempuan An-Nadhr
me,nilmpar seofilng anak perenrpuan sehingga gigi depannya pecah,

lalu mereka me,nemui Nabi SAW, maka beliau pun memerintahkan
qishash.

Keteranean lfadits:

(Bab gtgt ditebus dengan gtgt). Ibnu Baththal berkata,

'Mereka telatr sependapat, bahwa tanggalnya gigi dalam kasus yang

disengaja hartrs ditebus dengan gigi. Ke,lnudian mereka berbeda

pe,ndapat mengenai semua tulang tubuh. Malik mengatakan bahwa

berlaku qishash padanya kecuali yang berada di dalam tubuh atau
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yang sebelumnya di dalam tubuh, seperti ma'mumah, munaqqilah,

dan hasyimahr, iru semua dikenakan diyat. Dia berdalii dengan surah

Al Maa'idah ayat 45, :i3yj;).-lr1 (Gigi dengan gigi) ymg

memberlakukan qishash pada tulang, karena gigi adalah tulang,

kecuali yang mereka sepakati tidak ada qishashnya, baik karena

dikhawatirkan dapat menghilangkan nyawa atau karena tidak mampu

(atau sangat sulit) melakukan tindakan seperti itu.

Sementara Asy-Syaf i, Al-Laits dan ulama madzhab Hanafi

berpendapat, bahwa tidak ada qishash pada tulang selain gigi, karena

tulang terhalangi oleh kulit, daging dan otot sehingga sulit dilalcukan

tindakan yang serupa dengan tindakan kejahatan (atau penganiayaan).

Seandainya memungkinkan maka kami menetapkan qishash, tapi

tentunya itu tidak dapat dilakukan kecuali jika mengenai bagian tubuh

sebelum tulang yang tidak diketahui kadarnya.

Ath-Thatrawi berkata, 'Mereka sependapat bahwa tidak ada

qishash pada tulang kepala, demikian juga tulang-tulang lainnya."

Namun pendapat ini ditanggapi, bahwa itu adalatr qiyas

padahal ada nash, karena dalam hadits bab ini disebutkan, bahwa dia

memecahkan gtgt depan, lalu beliau memerintahkan qishash,

sedangkan memecahkan glgl tidak merusak bagian lainnya.

. a..'- ., ' 'juir z :3.t tsl (Bahwa anak perempuan An-Nadhr). Pada

pembahasan tentang tafsir telah dikemukakan dengan sanad ini dari

Anas, bahwa itu adalah Ar-Rubayyi', bibinya Anas. Dalam tafsir

surah Al Maa'idah telah dikemukakan dari riwayat Al Fazari, dari

Humaid, dari Anas, Fl z:", €}t p,rS (Ar-Rubayyi', bibinya Anas,

memecahkan). Abu Daud meriwayatkan dari jalur Mu'tamir, dari

I Ma'mumah, yaitu luka yang menembus inti kepalq yaitu hingga selaput otak
yang membungkusnya. Disebut juga "amah." Munaqqilah, yaitt luka yang

mematahkan dan memindahkan tulang dari tempat asalnya, baik itu menampa*kan
tulang dan meremukkannya rnaupun trdak. Hasyimah,yailtt luka yang mematahkan

tulang, baik luka itu menampakkan tulang maupun tidak.
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Humaid, dari Anas, reJt i ,ft 'c-Ji d.)t p;E (Ar-Rubayyi',

saudara perempuannya Anas bin An-Nadhr, memecahl<nn).

$U:#i ui-s6- "d"bi (Dia menampar seorang anak

perempuan sehfngga gtgt d.epannya pecah). Dalam riwayat Al Fazari

disebutkan , s(, |\\'ry 4* (Seorang anak perempuan dari golongan

Anshar). Sementara dalam riwayat Mu'tamir disebutkan dengan

redaksi, 'al;y6"orong perempuan) sebagai ganti *-lE (seorang anak

perempuan). hi menjelaskan, bahwa yang dimaksud dengan anak

perempuan ini adalatr perempuan muda, bukan budak perempuan.

Fl *Vht d* ,4, ry,6 ltalu mereka menemui Nabi SAll).

Pada pembatrasan tentang perdamaian dicantumkan darr juga dalam

riwayat Ibnu Majah dan An-Nasa'i dari jalur lainnya, dari Anas

dicantumkan seperti itu dengan tarnbahan, t*? ,rp'y,Jl, dl.t:#
ryi.ij St\i'6i (Mereka kemudian meminta maaf kepada mereka

namun mereka menolak, lalu ditawarkan tebusan kepada mereka,

namun mereka juga menolak). Maksudnya, keluarga Ar-Rubayyi'
meminta maaf.utanpa konpensasi atau dengan konpensasi harta kepada

keluarga perempuan yang glginya pecah, tapi mereka menolak. Pada

pembatrasan tentang perdamaian disebutkan tambatran,,f@t lt tfi
(Namun mereka menolak kecuali qishash). Sedangkan dalam riwayat

Al Fazari disebutkan,'ni:'3 +Jo?s & d, rfi ,r$t'e"t'*ut
(Orang-orang itu kemudian menuntut qishash, makn mereka menemui

Nabi SAW).

,.to(, ii\ ;16 lUatra beliau pun mernerintahknn qishash). Pada

pembahasan tentang perdamaian disebutkan, .Ja--jit U.'dliui pnnat .

bin An-Nadhr lantas berkata) hingga bagran yang telah saya

dalamnya disebutkan, tW:Jipt gl (Maka orang-orang itu pun rela ,

ir
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dan memaaJkan). Dalam riwayat AI Fazari disebutkarq ,l.A ?yt ,*l
,;'j\i lUalm orang-orang itu pun rela lalu menerima tebusan).

Sedanglcan dalam riwayat Mu'tamir disebutkan, i:t|Jf f,tL/y> j
(Merelra pun rela dengan tebusan yang merekn ambit). Dalam riwayat
Marwan bin Muawiyatr dari Humaid yang dinukil oleh Al Ismaili
disebutkan, r3-i;i t\bl ;jL.9f;sr Slt gj, 6a"arsa perempuon itu

kemudian rela dengan tebusan yang mereka ambil sehingga mereka

memaa/kan).

Dengan demikian dapat diketatrui, bahwa f:i;i (sehingga

merelra memaaflran) adalah diyat. Mu'tamir menambatrkan dalam

riwayatnya" &'el tt u h, )V'uit,,S,6i pt * 1l' .p ',ir'$
til'!, (Matra Nabi SAW pun ta$ub dan bersabda, "sesungguhnya di

antara para hamba Allah ada orang yang apabila bersumpah lcepada

Atlah niscaya memenuhinya.') Maksudnya, menne,lruhi sumpahnya.

Dalam riwayat Khalid Ath-Thahhan dari Humaid, dari Anas dalam

hadits ini yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Ashim disebutkan, ',H €
6:fr'!t e'€l i f,t (Betapa banyak orang yang apabila bersumpah

lrepada Allah niscaya dia memenuhinya). Alasan ketakjuban beliau,
karena Anas bin An-Nadhr bersumpah untuk menafikan tindakan
orang lain, padatral orang lain itu sedang bersikeras untuk melakukan
tindakan tersebut, sehingga biasanya hal itu menyebabkannya

melanggar sumpahnya Namun Allah mengilharnkan kepada orang
lain itu agar memaafkan sehingga terpenuhilatr sumpatr Anas.

Sabda beliau, !, ,+'F:',tl (Sesungguhnya di antara para

hamba Allah) mengisyara&an, bahwa kejadian ini (yakni sikap maaf
pihak lain yang menyamai apa yang disumpatrkan Anas) merupakan
kemuliaan dari Allah untuk Anas sehingga memenuhi sumpahnya, dan

bahwa dia termasuk di antara para hamba Allah yang dikabulkan
doanya dan diperkenankan harapannya.
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Ada perbedaan pendapat mengenai kepastian lafazh sabda

beliau SAW, ,-e@t i' l'rt (Kitabullah [menetapkan] qishash), yang

masyhur bahwa keduanya marfu' sebagai mubtada' dm khabar. Tapi

ada juga yang mengatakan manshub karena sebagai mashdar'yang

ditempatkan pada posis i fi.'l, yak'ni ,f4, ?nt *g (Allah menetapkan

qishash), atau sebagai anjuran. Sementara setir iit sebagai badat

darinya sehingga berada pada posisi nashab, atau dibaca dengan

harakat fathah karena pengaruh kata kerja yang tidak disebutkan)'

Bisa juga dibaca dhammah sebagai khabar dari mubtada' yang tidak

disebutkan.

Perbedaan pendapat juga terjadi pada maknanya. Suatu

pendapat menyebutkan, bahwa maksudnya adalah hukum Kitabullah

adatah qishash. Ini berdasarkan perkiraan tidak disebutkannya

mudhaf. Ada juga yang mengatakan, batrwa yang dimaksud dengan

Kitab adalah hukum, yakni hukum Allah adalah qishash. Ada juga

yang mengatakan, bahwa ini mengisyaratkan kepada firman-Nya

dalam suratr Al Maa'idah ayat 45, ,-pq C\iri (Dan luka [punJ ada

qishashnya) dan firman-Nya dalam surah An-Nahl ayat 126, ffrJit
(Malm balaslah). Ada yang mengatakan, bahwa itu mengisyaratkan

kepada firman-Nya dalam surah An-Nabl ayat 126, 'et 6 Prt:fi.A
Fr(Maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siluaan yang

ditimpakan kepadamu). Ada juga yang mengatakan, bahwa itu

mengisyaratkan kepada firman-Nya,'tu;',i*Sri (Gigi dengan gtgt)

dalam surah Al Maa'idah ayat 45, L-{t'Fpl Eii (no" Kami telah

tetapkan terhadap merelm di dalamnya [At-TauratJ). Karena syariat

sebelum kita adalah juga syariat bagi kita selama tidak ada keterangan

dalam syariat kita yang menghapuskannya.

Ada kejanggalan saat Anas bin An-Nadhr mengingfuari untuk

pemecahan gigi Ar-Rub&yyl', padahal dia telah mendengar perintah
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qishash dari Nabi SAW, kemudian dia malah mengatakan, 
a.H't:,Sft

rgJiil (Apakah engkau akan memecahkan gigi Ar-Rubayyi'?).

Kemudian dia bersumpah agar tidak dipecahkan. Jawabannya, bahwa

ini mengisyaratkan penegzsan kepada Nabi SAW untuk menjembatani

agar mereka memaafkaillya. Ada juga yang mengatakan bahwa itu

sumpahnya sebelum mengetahui bahwa qishash itu telah dipastikan,

sehingga dia mengira ada pilihan antara qishash, diyat atau

memaafkan. Selain itu, ada yang mengatakan bahwa maksudnya

adalah bukan murni mengingkari, tapi sekadar mengharapkan karunia

Allah agar mengilhami kerelaan kepada pihak lainnya itu sehingga

mereka memaafkan atau mau menerima tebusan.

hilah yang dinyatakan oleh Ath-Thaibi, dia berkata, "Anas

tidak mengatakan itu untuk menolak hukum, tapi menafikan

kejadiannya, karena dia sangat yakin akan kelembutan Allah dalam

segala perintah-Nya dan percaya akan karunia-Nya untuk tidak

menyia-nyiakan apa yang telah dia sumpahkan dengan nama-Nya,

yaifu dengan mengilhamkan pemaafan kepada mereka, dan memang

terj adi seperti apa yang diharapkarurya. "

Pelaiaran vans dapzrt diambil:

1. Hadits ini menunjukkan bolehnya bersumpah tentang apa yang

diduga kuat akan terjadi dan memuji orang yang mengalami

hal ini bila terjaga dari fitnah terhadapnya.

2. Dianjurkan agar memberi maaf dalam masalah qishash.

3- Menjembatani untuk menganjurkan agar keluarga korban

memberi maaf.

4. Hak pilih dalam qishash atau diyat berada di tangan orang

yang berhak (keluarga korban).

5. Qishash ditetapkan antar sesama perempuan dalam kasus luka

dan gigi.
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6.

7.

Hadits id juga menunjukkan bolehnya berdamai dalam

masalah diyat

Qishash berlaku dalam kasus me,nanggalkm g1gr, yaitu untuk

kondisi yang memungkinkan dilakukan hal serupa, >raitu

memecahkan grgr si pelaku sehingga seperti yang telah

dilakukannya terhadap korban. Misalnya, dengan

menggunakan kikir. Abu Daud mengatakan dalam kitab ls-
Sunan, "r\ku pemah bertanya kepada Ahmad, 'Bagaimana

(caranya)?' Dia menjawab, 'Dikikir'." Ada juga yang

mengartikan pemecahan dalam hadits ini dengan penanggalan,

tapi pemaknaan ini terlalujauh dari konteksnya.

20. Diyat Jari-jari

.it; g>6's *&l1o'&r;ah, & dt,f ,t& it,f
.iw\?: t4*:t 4

.i:;: *tt \t *,4t'4-,Jv {6 it*
6895. Dari Ibnu Abbas, dari Nabi SAW, beliau bersabd4 "Ini

dan ini sama." Maksudnya, jari kelingking dan ibu jari.

Dari Ibnu Abbas, dia berkata, "4ku mendengar Nabi SAW
bersabda dengan redaksi serupa.'?

Keterangan Hadits:

(Bab diyat jari-jari). Maksudnya, akan semua jari sama

ataukah berbeda?

,*-.itr: g;sj g>ta:-)rt pi * h' ,rl; dt f ,/& i.t f
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dan ini sama." Maksudnya, jari kelingking dan ibu iari). Dalarn

riwayat An-Nasa'i dari jalur Yazid bin Ztxai', dari Syu'bah

disebutkan,'r:":4ti'7r4l1i ltbu i ari d an ket in gking\ dengan membuang

kata oj- fyal{ni). Dalam suatu riwayat darinya disebutkan tambahan,

W";* (Sepuluh sepuluh). Dalam riwayat Ali bin Al Ja'ad dari

Syu'bah, dari Al Ismaili disebutkan, lu.{rili, i4$ J tEl, (Seraya

memberi isyarat kepada jari kelingking dan ibu jari). A1 Ismaili juga

meriwayatkan dari jalur Ashim bin Ali, dari Syu'bah dengan redaksi,

itt, W; (Diyat keduanya sama).

Abu Daud meriwayatkan dari jalw Abdushshamad bin Abdil

Warits, dari Syu'bah,it;'u":ja-ltli:fu ,)p i,e,li, gtb\ti (DiyatJ

semua jari dan semua gigi sama, gigi depan dan gigt geraham sama).

Disebutkan dalam riwayat Abu Daud dan At-Tirmidzi dari jalur Yazid

An-Nahwi, dari Ikrimah dengan redaksi, ir; !t"\ii ig,'li (Semua

gigi dan semua jari adalah sama [diyatnyaJ). Dalam redaksi lain

disebutkan,i,y #11: i-$r 4:et gO.tyatJ jari-jari tangan dan jari-

jari kaki adalah sama).

Ibnu Abi Ashim menukil dari Yahya Al Qaththan, dari

Syu'bah, dari Qatadah, dari Sa'id bin Al Musayyab, dia berkata,

"Marwan pernatr mengufusnya menemui Ibnu Abbas untuk

menanyakan tentang (diyat) jari-jari, maka Ibnu Abbas berkata, 'Nabi

SAW menetapkan 50 (unta) pada tangan, dan setiap jari adalah l0
(unta)'."

Demikian juga dalam surat Amr bin Hazm yang dtiwayatkan

Malik, "W";* g.6ti e (Unnk jari-jari adalah sepuluh sepuluh

[untaf. Saya akan sebutkan sanad-nya nanti. Ibnu Majah

meriwayatkan dari hadits Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari

kakeknya seczra marrtt',,y)i b ilrb "F #.',* it* ebli (Semua

jari [diyatnyal sama, masing-masing sepuluh ekor unta). Abu Daud
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rnemisatrkannya menjadi dua hadits dm sanad-nyajayyid.

6:PJ tU.t tj5Oht & ,#t"rt* (Dari lbnu Abbas, dia

berlrata, "Aht mendengar Nabi SAW bersabda dengan redalcsi yang

sama). Dalam sanad ini Imam Bukhari menurunkan satu tingkat

karena mengandung pemyataan "mendengar". Sedangkan redaksi,

i:3--\J (redatrsi yang sama) diriwayatkan juga oleh Ibnu Majah dan AI

Isma'ili dari riwayat Ibnu Adi dengan redaksi, i-pl?\i (Semua jari

[diyatnyal sama). Mereka berdua juga meriwayatkannya dari riwayat

Ibnu Adi, tapi disertai penyebutan Ghundar dan Al Qaththan dengan

redaksi riwayat pertama, tapi dengan mendahulukan penyebutan ibu
j ari daripada kelingking.

At-Tirmidzi berkata, "Ini diamalkan oleh para ulama.

Demikian juga pendapat yang dikatakan oleh Ats-Tsauri, Asy-Syaf i,
Ahmad dan Ishaq."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, demikian juga yang dikatakan oleh

para ahli fikih. Mengenai ini ada perdebatan lama, karena Ibnu Abi

Syaibah meriwayatkan dari Sa'id bin Al Musayyab, dari Umar, uj
*4r ei :*. 4t Gt :/",i:.b ,tu"i,i y.Qt ei ,:p z;;e pa:li

'c,-7 lUrtuk ibu jari lima belas [untaJ, jari telunjuk dan jari tengah

sepuluh sepuluh [untaJ, jari manis sembilan funtal dan iari
lrelingking enam [untaJ). Seperti itu juga yang diriwayatkan dari

Mujahid. Disebutkan juga menyerupai itu dalam Y,ttzb Jami' Ats-

Tsauridari Umar dengan tambahan, e'# At ,P l#t n Ui'6
+',*,i .".* *ly a,f i.s-i-J.p($ ys $a'id bin At

Musayyib berkata, "Hingga Umar menemukan di dalam surat Diyat

milik Amr bin Hazm, bahwa setiap iari [diyatnyal sepuluh [untaJ.
Lalu dia pun kembali kepadanya.")

Saya (Ibnu Hajar) katakan, riwayat tentang surat Amr bin

Hazm diriwayatkan oleh Malik dalam Y,rtab At Muwathta' dari
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I
Abdullah bin Abi Bakar bin Muharnmad bin Amr bin Hazn, dari

ayatrnya, C f" i. tia,Pi #?tt ,)* !, l?'t 6 el, qv$ ,;bi

Pli U'uVfS'C'ot ,l:it (Bahwa d.i dalam surat yang ditulislcan

[yafui diberilranJ oleh Rasulullah SAW untuk Amr bin Hazm

mengenai denda-denda, bahwa untuk j.iwa adalah seratus ekor unta),

di datamnya juga disebutkan, Y ei ,is:p ,ht), et ,tsii..Je $ et
*))i ,y'fn'AJ.6 Q fl(untuk tangan lima puluh [elar untaJ, untuk

traki lima puluh fekor untaJ, dan untuk masing-masingiari dari itu

semuo adalah sepuluh ekor unta).

Abu Daud meriwayatkannya secara maushul dalam kttab Al
Marasil, dan juga An-Nasa'i dari jalur lainnya dari Abu Bakar bin

Muhammad bin Amr bin Haan, dari ayatrnya, dari kakeknya, secara

panjang lebar, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban, rurmun dinitai

cacat oleh Abu Daud dan An-Nasa'i. Abdurrazzaq pun menukil dari

Ma'mar, dari HisyambinUrwah, dari ayahny4 'r-i:d.i4lli ,ltt gW.^;i A
';* i .tt ,F ,it ,$t y-l (Unnk ibu jari dan jari setelahnya adalah

setengah diyat tangan, dan untuk masing-masing fiariJ adalah

sepuluh [untaJ). Ibnu Abi Syaibah juga menukil dari Mujahid

menyerupai atsar IJmar, hanya saja dia mengatakan, ,ii 9G 4, e
P ,;a:a;t 

((Jntukiari manis delapan [ekorJ dan untuk jari ketingking

tujuh [el<orJ). Sedanskan dari jalur Asy-Sya'bi disebutkan, 3:r'€k
,1,,n s{;jlts ,,i!r o(* ,Jui .'F yt,y ,}:Jui {Lt ,y,tfiAt g-r|

L# It C.l ,,-r.r'c.iii z!a14 ,:*;s :t'6 .'ia:tsti i(i;i (Ketita atat di

tempat Sytraih, seorang laki-laki mendatanginya lalu bertanya

lcepadanya, malm dia pun menjawab, "Untuk setiap iari sepuluh

ekor." Laki-laki itu kemudian berkata, "Maha Suci Allah, ini dan ini
sarna, ibu jari dan kelingking." Syuraih berkata, "Kasihan kamu,

sesungguhnya Sunnah menghalangi qiyas, ileuti tuntunan dan jangan

mengada-ada.') Hadits ini dinukil juga oleh Ibnu Al Mundzir dan
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sanad-nya shahih.

Imam Malik meriwayatkan dalam l<rtab Al Muwaththa', 'isl

/--;i 'u"'b :tut su,jat' d 116 \t& i.t il'rlit oii,i uJ"U;. tttiV

gy\i; ir ei I i i,Jui tu,tlz\i h f, ?:'tr$,$1 u1i:j,l'6
'rt; r4iib (Bahwa Marwan mengutus Abu Ghathafan At Muzani

kepada lbnu Abbas [untuk menanyakanJ, "Apa [diyatJ untuk gigi
geraham? " fbnu Abbas menjawab, "Lima ekor unta." Abu Ghathafan

berlata, "Lalu dia [MarwanJ mengirimht kembali kepadanya [untuk
menanyalmnJ, 'Apakah engkau menjadikan bagi depan mulut sama

sama seperti geraham'7" Ibnu Abbas menjawab, "Kalaupun engkau

tidak menganggap demikian kecuali pada jari-jari, maka diyatnya

adalah sama.') Ini mengindikasikan bahwa tidak ada perbedaan

pendapat di antara Ibnu Abbas dan Marwan mengenai diyat jari-jari,

karena jika berbeda, tentu qiyas tersebut perlu dicermati lebih jauh.

Al Kkhaththabi berkata, "Ini adalah pokok untuk setiap tindak

kejahatan yang tidak dirincikan (yakni dipukul rata). Jika rinciannya

berbeda dari segi malananya, yang diberlakukan adalah segi namanya,

sehingga diyafirya sama walaupun perihalnya, manfaatnya dan

perannya berbeda, karena ibu jari mempunyai kekuatan yang lebih

besar daripada kelingking, namun demikian diyatnya sama. Demikian
juga diyat janin yang harus ditebus dengan hamba sahaya, baik laki-

laki maupun perempuan. Demikian juga pada kasus wadhih

(muwadhdhihah)2 diyatrrya sama walaupun kadar lebarnya berbeda.

Begitu juga grgr kendati fungsi sebagiannya lebih dominan daripada

sebagian lainnya, semua ini diyatnya samaberdasarkan namanya saja.

Sedangkan hadits yang diriwayatkan oleh Malik dalam kitab

Al Muwaththa' dariRabi'ah, 1,6 sg?;lt *e{ ,*l-$'i'4'Ct:"

2 Muwadhdhihah,yaitu tuka yang lebih parah daripada simhaq, yakni luka yang

menperlihatkan tulang. Simhaq adalah luka yang tidak menembus pada tulang
karena terhalang kulit tipis (hampir menembus tulang). Sebagian ulama

menyebutrya "mulathah" atau " lathi' ah" .
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,J , |ri .:o,tu,!,iti spyr # ,t i6 .oi:* :SG rg;*1 e ,'cji' izo

;.1u-,Ja t1)tb'g q+f o:;*,rj tt ? p e ,ai t\:b 'jti riji
LSr e ,rii (Alru pernah bertanya kepada Sa'id bin At Musayyib,

"Berapa [diyatJ jari perempuan?" Dia menjawab, "Sepuluh [untaJ."
Alat bertanya lagi, "Berapa untuk dua jari?" Dia menjawab, "Dua

puluh." Alcu bertanya lagi, "Kalau tiga?" Dia menjawab, "Tiga

puluh." Alat bertanya lagi, "Kalau empat puluh?" Dia menjawab,
"Dua puluk." Aku berkata, "[Mengapal ketika luknnya bertambah

besar dan musibahnya semakin berat tebusannya berlatrang?" Dia
menjawab, "Wahai anak saudaralan, itu adalah Sunnah.") Dia
mengatakan demikian karena diyat perempuan setengah dari diyat

laki-laki, tapi bila sekitar sepertiga diyat atau kurang maka kadarnya

sirma, dan bila lebih dari itu maka kembali kepada hukum setengatr.

21. Bita Suatu Kaum Membunuh, Mencederai, atau Memukul
Seseorang, Apakah Masing-Masing Mereka Dihukum atau

Diqishash?

'^-#G?'^f;,ht etV,/e; e"'#r qurg lst

li\i i-,urryt:t GUtw Jtr'tt .dbi :rli ?u.;c'"; ,U
*6 $r*i c<(t |*?! :Jui

Mutharrif mengatakan dari Asy-Sya'bi tentang dua lelaki yang

bersaksi tentang seorang lelaki bahwa dia telah mencuri, lalu Ali
memotong tangannya. Kemudian kedua lelaki itu datang dengan

membawa orang lain dan berkat4 "Kami telah melakukan

kekeliruan."3 Maka Ali membatalkan kesaksian mereka, dan keduanya

' Yakni kami keliru tentang orang pertama, dan sebenamya pencurinya adalah
orang ini.
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dituntut untuk membayar diyat kepada lelaki pertama (yang telah

dipotong tangannya), lalu Ali berkata "seandainya aku mengetatrui

bahwa kalian berdua melalnrkannya dengan sengaj4 pasti aku

memotong tangan kalian."

!.fri'-),fr'J-,:^t+'E&Ll ,Wfu,Y-, * qt f

i;i |;'d'c" 
"-*t;'yt?i6896. Dari Ibnu Umar RA, bahwa seorang anak laki-laki

dibunuh secara rahasia, lalu umar berkata, "seandainya warga Shan'a

berkerja sarna di dalamny4 pasti aku membunuh mereka-" Mughirah

bin Hakim mengatakan, dari ayahny4 "Ada empat orang yang telah

membunuh seorang anak, lalu Umar me'ngatakan "'" seperti tadi' Abu

Bakar, Ibnu Az-Zubair, Ali dan Suwaid bin Muqanin me,lretapkan

qishash (hukuman balasan) karena tamparan' Umar menetapkan

qishash yang sama karena pukulan dengan carnbuk. Ali menetapkan

qishashyangsamakarenatigacarrrbukan.Syuraihmenetapkan
qishash yang sama karena canrbukan dan cakaran'

?rt ;* lnt J'r-, ririj ,:^:":A Uu ,Jv yt * + it # *
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t 1 Vl'& Ai\ ,*., ;aht ,* lt J";:, ,lui .,r:*.

!"*i f; o(itt1 ,p:l 6i

6897. Dan Ubaidullatr bin Abdillah, dia berkata: Aisyatr

berkata, "Kami pernah meminumkan obat dengan paksa kepada

Rasulullah SAW dalam sakitrya, sementara beiiau mengisyaratkan

kepada kami, 'Janganlah kalian meminumkan obat dengan pal<sa

kepadalat'. Kami kemudian mengatakan, bahwa itu adalah

ketidaksukaan orang sakit terhadap obat. Saat beliau siuman, beliau

bersabda, 'Bukankah aht telah melarang kalian meminumkan obat

dengan pal<sa kepadalat?' Kami kemudian mengatakan, batrwa itu
adalatr ketidaksukaan orang sakit terhadap obat. Lalu Rasulullah SAW
bersabda, 'Tidak seorang pun dari lcalian kecaali alcan diminumlmn

obat dengan paksa kepadanya dan alu melihat, kecuali Al Abbas,

lcarena dia tidak menyalcsikan knlian' ."

@:
(Bab bila suatu kaum membunuh, mencederai, atau memulail

seseorang, apakah masing-masing mereka dihulatm atau diqishash?).

Maksudnya, bila sejumlatr orang yang membunuh atau melukai safu

orang, apakatr diwajibkan qishash atas semuanya atau hanya pada satu

orang saja sementara yang lainnya dikenai diyat? Yang dimaksud

dengan dihukum di sini adalatr dikenakan sanksi. Tampalarya, Imam

Bukhari mengisyaratkan kepada perkataan Ibnu Sirin mengenai

seseorang yang dibunuh oleh dua orang, yang mana salah satu

pelakunya diqishash (dibalas dibunuh) sementara yang satunya lagi

diharuskan membayar diyat. Jika jumlah mereka lebih dari itu, maka

diyat ditanggung bersama, misalnya seseorang dibunuh oleh sepuluh

orang, lalu satu orang dari antara mereka diqishash (dibalas dibunuh)

sementara sembilan lainnya masing-masing menanggung seper

sembilan diyat.
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Diriwayatkan dari Asy-Sya'bi, bahwa wali korban berhak

membunuh pelaku mana pun dari antara para pelaku dan berhak

memaafl<an yang mana prm dari pelaku ifu.

Diriwayatkan dari sebagian salaf, bahwa qishashnya gugur dan

yang berlaku adalah diyat. De,rnikian yang diriwayatkan dari Rabi'ah

dan ahli zhahir.

Ibnu Baththal berkat4 'Diriwayatkan dari Mu'awiyah, Ibnu

Az-Zubur dn Az-Zvhi seperti pendapat Ibnu Sirin."

Dalil jumhur, bahwa jiwa tidak dapat dibagi-bagi, maka

hilangnya nyawa itu tidak dianggap dengan perbuatan sebagiannya

saja tanpa sebagian lainnya. Jadi, mereka semua sebagai

pembunuhnya. Begitu juga mereka bersama-sama mengangkat sebuah

batu yang ditimpakan kepada seseorang hingga membunuhnyq maka

masing-masing adalah ofimg yang mengangkat (adi mereka semua

adalah pernbunuhnya). Ini berbeda dengan roti, bila mereka semua

makan sebuah roti, maka roti itu bisa dibagi-bag, baik secara fisik
maupun makna.

Lt Fi ojb ns n tp+:,p;+' f u:# l6j luuthanif
mengatalrnn dari Asy-Sya'bi tmtang dua lelaki yang bersaksi tentang

seorang lelaki ...). Atsar ini diriwayatkan secara maushul Asy-Syaf i
dari Suffan bin UyainalL dari Mutharrif bin Tharif, dari Asy-Sya'fi, rrf

'rilr 
r.i; :rui ?-ur'oq( i ,to-'# ,O?'6 f3 ,)t tg * qf ,#,

,-)'6i ,,s:t\i r;-t W*| ,t'7i ,)t $WA-;t .):r\i & dt tii ,o?
t3$Lli lfrlti 6$';ii i lnot *o d.ua telaki pemah mendatangi Ali

lalu bersaksi tentang seorang lelaki bahwa dia telah mencltri, lantas

Ali memotong tangannya. Kemudian kedua lelaki datang lagi dengan

membawalran seorang lelaki lainnya, lalu keduanya berkata, "Ini
orang yang mencuri, dan kami kelirt dengan orang yang pertama

tadi." Malra Ali tidak memberlahiran kesaksian lcedua lelaki itu
terhadap lelaki tersebut, dan keduanya diharuskan menanggung diyat
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lelaki pertama [yang telah dipotong tangannyaJ, dan Ali berlmta,

"Seandainya aht tahu bahwa kalian melahtlcannya dengan sengaia,

tentu alil memotong [tangan] kalian berdua.')

Saya belum menemukan nirma kedua lelaki itu dan juga nama

kedua lelaki yang mereka adukan (yalmi lelaki pertama yang akhimya

dipotong tangannya, dan lelaki kedua yang mereka nyatakan sebagai

pencuri yang sebenamya). Dari redaksi, .;lili & rytW 4lt @o"

tiddk memberlahtkan kesaksian keduanya terhadap lelaki tersebut)

difahami bahwa itu adalah yang dimaksud dengan redaksi dalam

riwayat Imam Bukhari, $tr{t,#.V (Maka Ali membatalkan

kesal<sian merekn). hi menunjukkan kesalatran pendapat yang

mengartian pembatalan kesaksian kedua orang itu. Yang pertama

adalah pengakuan keduanya tentang kekeliruan (terhadap lelaki
pertama), dan kedua karena keduanya dalam posisi tertuduh. Segi

kesalalrannya, walaupun lafazlnya mengandung kemungkinan, namun

riwayat lainnya menunjukkan salatr satunya.

U Ji 6'.)b'ot (Bahwa seorang anak laki-laki dibunuh secara

rahasia). K*a ghiilatan berartr secara rahasia.

rjt'!:p,t! ,'fr )ui ltlmar kemudian berkata, "seandainya

warga Shan'a bekerja sama di dalamnya). Dalam riwayat Al
Kasymihani disebutkan dengan redaksi, #. (Di dalamnya). Ini lebih

terarah, sedangkan yang dimaksud oleh lafazh ta'nits (yal<rd t-e})

adalatr 'Jlr (iwa). Atsar iru maushul hngga Umar dengan sanad

yang paling shahih. Diriwayatkan juga oleh Ibnu Abi Syaibah dari

Abdullatr bin Numair, dari Yatrya Al Qaththan, dari jalur lainnya dari

Nafi' dengan redaksi, Lt f tir;* J;t',y'ztb ,lg *bl lnon*o (Jmar

membunuh tujuh orang warga Shan'a lcarena [membunuhJ seorang

lelaki ...). selain itu, diriwayatkan pula dalam kttab Al Muwaththa'

dengan sanadlainny4 ,p *'tti l=?.5 i.# ,f # n ,;X-,f
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Yahya bin Sa'id, dari Sa'id bin At Musayyib, Otn*, (Jmar membunuh

lima atau tujuh orang yang telah membunuh seorang lelaki secara

rahasia, dan dia berkata, "seandainya semua warga Shan'a sepaknt

[melalairan ituJ, niscaya aht membunuh mereka semua. ') Riwayat
Nafi' lebih maushul dan lebih jelas, narnun demikian atsar ini lebih
ringkas daripada yang setelahnya.

Ll *j ,* *'ni# ,)'6j luughirah bin Hakim mengatalan,

dari ayahnya ...). Ini adalah ringkasan dari atsar yang diriwayatkan

secara maushul Ibnu Wahab, dan diriwayatkan secara maushul juga

dari jalurnya oleh Qasim bin Ashbagh, Ath-Thatrawi dan Al Baihaqi.

Ibnu Watrab berkata: Jarir bin Haeim menceritakan kepadaku,

bahwa Al Mughirah bin Hakim Ash-Shan'ani menceritakan

kepadanya dari ayatrnya, $l 6-b e'!.f, W\i W vG iVb'r.1;t'at
ri;'ot,'iuui ,ry wfiu.if;tL'iei,6 |kf{ $,-five af 'u'n

k;t,y},lrli'f e'&s ,W1*i ,ii'c;t;l6 ,ji .'Ue c,zk-pat

,# #t Ar?la* Gtkiiwi'o:tti; j$A ,w;6i'a,f;stt ;i
ir-i,r4;.'# *it*tt (Bahwa seorang perempuan di Shan'a

kehilangan suaminya dan meninggalkan dalam asuhannya anak laki-
lakinya yang bernama Ushail dari isteri lainnya. Perempuan itu
lr.emudian mempunyai l@l(asih setelah lcetiadaan suaminya, lalu dia
berkata lr.epada kekasihnya, "Anak laki-laki ini mempermalukan kita,

makn bunuhlah dia." Namun lcekasihnya enggan melalatkannya, malca

perempuan itu pun menahan diri dari kekasihnya. Akhirnya,
lrelrasihnya itu menurutinya, hingga laki-laki itu fyalai kekasihnya

perempuan ituJ dengan seorang laki-laki lainnya, perempuan tersebut

dan pelayannya sepakat untuk membunuh anak tersebut. Setelah itu
mereka membunuhnya, lalu memotong bagian-bagian tubuhnya dan

menempatkannya dalam wadah lailit, lantas membuangnya ke dalam

sebuah sumur yang tidak berair di pinggiran desa).
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Setelah itu kisahnya dikemukakan, dan di dalamnya

disebutkan, ,ht )'."|'ft ,d,A+K.iiq' Jfl j ;O?A t4W Vb
rf pt,uA Szi?tti &ti,5,6r,61+|e'# #t'+* ,:* jti#u:l

?bet'eU{i *A e. (Kekasihnya kemudian ditangkap, Ialu dia

mengalcui perbuatannya, lantas yang lain pun mengalati

perbuatannya. Maka Ya'la, yang saat itu sebagai gubernur, mengirim
surat lrepada Umar memberitahukan tentang perihal mereka. Maka

Umar mengirim surat kepadanya dengan memerintahknn agar
membunuh merekn semua, dan dia berkata, "Demi Allah, seandainya

warga Shan'a bekerja soma dalam membunuhnya, pasti alru
membunuh mereka semua. ') Hadits ini juga dinukil oleh Abu Asy-
Syaikh dalam krtab At-Tarhib daijalur lainnya, dari Jarir bin Hazim,

di dalamnya disebutkan, ,l;-7b ,;l,ft ,b'fr ,yb ebi U e''4
U 4|j<t (Lalu Ya'la bin (Jmayyah, lcaryawan (Jmar yang

memimpin Yaman, mengirim surat kepada Umar,lalu Umar mengirim
surat kepadanya ...).

Atsar Ibnu Umar ini mengandung sanggahan terhadap Ibnu
Abdil Barr yang mengatakan, bahwa tidak ada yang mengatakan

bahwa anak lakilaki itu dibunuh secara rahasia selain Malik. Kami
juga telah meriwayatkannya menyerupai kisah ini dari jalur lairurya
yang diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni dan dicantumkan dalam kitab
Fawa'id Abi Al Hasan bin Zanjawaih derryat sanad yarrrg jayyid
hingga Abu Al Muhajir Abdullah bin Umairah dari bani Qais bin
Tsa'labah, dia mengat akan, '*j $, Ai ,l(u;'*r; ,Y OA, 4U- ,y; ;ttt
l:t-jttt t:itti o';.F- )1# ,t$ g (Ada seorang letaki yang setiap

tahun mendahului orang-orang beberapa hari. Saat dia tiba, dia
mendapati tujuh orang laki-laki bersama ibunya, saat itu mereka

tengah minum-minum, lalu merelm menangkap laki-labi itu dan

membunuhnya). Setelah itu dia menyebutkan kisahnya tentang
pengakuan mereka dan surat gubemur kepada Umar serta jawabarulya,
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yaitu: '#a r4t ,#tf ;rtit;a S$'01'it '# qt6'i l66l'q?\
(Penggallah leher mereka dan bunuhlah perempuan itu bersama

merelm. Seandainya warga Shan'a' bekerja sarru dalam

[menumpahkanJ darahnya, niscaya alat membunuh mereka)"

Kisalr ini bukanlah kisah yang pertama tadi, dan sanad-oya

dinilai jayyid. Jadi, Umar pemah berulang menghadapi perkara ini.

Saya belum menemukan nama seorang pun di antara orang-orang

yang disebutkan dalam kisah ini, kecuali nama anak yang disebutkan

dalam riwayat Ibnu Watrb.

Hakim adalah ayahnya Al Mughirah, dia adalatr ontng Shan'a'.

saya tidak mengetahui perihalnya dan tidak juga nama ayahnya. Ibnu

Hibban menyebutkannya termasuk tabiin yang tsiqah.

. *r" b # sal .tps'u gF ii. .t";3vi l.:t,'i;j f. $':,6?t

l"#t y"'u C? "ettt .!t;"i yx u g s'61i il:fru-. (Abu Batrar,

Ibnu Az-Zubair, Ali dan Suwaid bin Muqarrin menetapkan qishash

lwrena tamparan. Umar menetapkan qishash yang sama karena

pukulan dengan cambuk. Ali menetapkan qishash yang soma karena

tiga cambukan. Syuraih menetapkan qishash yang sama karena

cambukan dan cakaran). Atsar Abu Bakar Ash-Shiddiq diriwayatkan

secara maushul Ibnu Abi Syaibah dari jalur Yahya bin Al Husain: Aku

mendengar Thariq bin Syihab mengatakan , ,4 >Vi f i ft i'P
,L-ji:6i # g.ui ri;'o\,f. I ,:A lz;*;,t'z;:;U g;le aJi6lH
,E"jt tr;i ."eiy:'i J,6 i .yt7 ,r\5 ,:dbf r bi iihi ,liiS-'i,ty
(Pada suatu hari Abu Bakar menampar seorang laki-laki dengan satu

tamparan, lalu dia ditanya, "Kami tidak pernah melihat penunduknn

dan tamparan seperti [kejadianJ hari ini." Maka Abu Bakar berknta,

"Sesungguhnya orang ini pernah mendatangilat untuk meminta agar

menganglattlat, maka alat pun mengangkutnya, namun ternyata dia

mengikuti mereka. Maka alat bersumpah untuk tidak menganghttnya,

tiga l<nli." Setelah itu dia berkata, "Balaslah." Laht dia memaa/knn
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laki-laki itu).

Atsar Ibnu Az-Zubair diriwayatkan secara maushul Ibnu Abi
Syaibah dan Musaddad, semuanya dari Sufyan bin Uyainatr, dari Amr
bin Dinar, # b 5'61 1!l i.t'oi lnot wo lbnu Az-Zubair menetaplcan

q is has h kar ena t amp ar an).

Atsar Ali yang pertama diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibatr

dari jalur Najiyah Abu Al Hasan dari ayahnya J ,Yi elt Wlrt
'6A :liiIJl.,Sui 3Q: (Bahwa dihadapkan kepada Ali seorang lelaki

yang telah menampar lelaki lainnya, lalu Ali berlcata kepada lelaki
yang ditampar, " Balaslah.')

Atsar Suwaid bin Muqalrin diriwayatkan seczra maushullbntr
Abi Syaibah dari jalur Asy-Sya'bi, darinya.

Atsar Umar diriwayatkan dalam krtab Al Muwaththa' dari
Ashim bin Ubaidullah, dari Umar secara maqthu', dan diriwayatkan
secara maushul Abdtmazzaq dari Malik, dari Ashim, dari abdullah bin
Amir bin Rabi'ah, dia berkata, $:;;J,'&i J$ ,k *h'P'€ I
,Jui ,ifi lgiy,,S,6i-ri;eir ithbti 'db t;'.t ,Jui g\i$uri;pt S*i6sa
qjbl ;* ,it '*H (Aht pernah bersama (Imar di suatu jatanan

Makkah, lalu dia kencing di bawah sebuah pohon, lalu seorang laki-
laki'memanggilnya, lantas dia memulailnya dengan cambuk, maka dia
pun berlmta, "Engkau terlalu tergesa-gesa terhadaplan." Lalu dia
memberinya cambuk dan betkata, "Balaslah." Namun dia menolak
Dia berknta lagi, "Engkau harus melalatkannya." Dia berkata,
" sungguh alat telah memaafkannya-' )

Atsar Ali yang kedua dinukil oleh Ibnu Abi Syaibah dan Sa'id
bin Manshur dari jalur Fudhail bin Amr, dari Abdullatr bin Ma'qil, dia

berkata, ;4 . u.6 4iri {?i ,:fi \ ,Jui ,:o:rLi &i t;W * + *
1hi 6qi6 b';lt':L ,J,6 .Glb :Ju6 .y,;"i eilr "db stj ill,Sui |'jiair
s!-iir'r-Jir-i'c;,U+ ri1,$ u-,j,6 j .!tt t (Ketitra atat sedang di
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tempat Ali, seorang lelaki mendatanginya lalu berbisik kepadanya,

maka dia berlmta, "Wahai Qanbar, keluarlah lalu cambuklah orang

ini." Orang yang dicambuk itu kemudian datang lalu berlmta, "Dia

mencambuliat lebih dari tiga cambukan.'l Dia berkata, "Dia benar."
Ali berkata, "Ambilkan cambuk, lalu cambuklah dia tiga l(flli
cambulrnn." Setelah itu dia berknta, "Wahai Qanbar, jikn engtrau

mencambuk, maka janganlah engkau melampaui batas-')

Atsar Syuraih diriwayatkan secara maushul Ibnu Sa'd dan

Sa'id bin Manshur dari jalur Ibrahim An-Nakha'i, dia berkata, ,kt ,E
itLil| G* U*t ,:Et; t:i";s::\ :Jui ita,i .':s1jU'u ,i:41 ,Ju6 ii* j\
'g (seorang laki-taki datang kepada Syuraih lalu berkata, "Balaskan

untulrlcu terhadap polisimu." Dia pun menanyainya tentang hal itu,

malrn dia pun menjawab, "Dia berkeramun kepadamu lalu alcu

memuladnya dengan cambuk." Maka Syuraih pun menetapknn

qishash darinya). Kemudian dari jalur Ibnu Sirin, dia berkat4

'Diajukan kepada Syuraih seorang budak yang telah melukai orang

merdek4 maka Syuraih berkata, "Jika mau maka dia boleh

mengqishashnya." Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dari jalur Abu
Ishaq dari Syuraih, bahwa dia menetapkan qishash karena tamparan.

Diriwayatkan dari jalur lairmya, dari Abu Ishaq, dari Syuraih, bahwa

dia menetapkan qishash karena tamparan dan cakaran.

Ibnu Baththal berkata "Diriwayatkan dari Utsman dan Khalid

bin Walid menyerupai perkataan Abu Bakar." Itu yang dikatakan oleh

Asy-Sya'bi dan sejumlah ahli hadits.

Al-Laits dan Ibnu Al Qasim berkat4 "Ditetapkan qishash pada

pukulan dengan cambuk dan lairury4 kecuali tamparan pada mata,

untuk ini hanya dikenakan sanksi karena dikhawatirkan terjadi lebih

buruk terhadap mata si pelaku."

Riwayat yang masyhur dari Malik dan juga merupakan

pendapat mayoritas ulama, bahwa tidak ada qishash pada kasus

tamparan kecuali bila menyebabkan luka, maka ada sanksinya.
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Alasannya, karena sulitnya dilakukan pembalasan karena adanya

perbedaan antara tamparan yang kuat dan tamparan yang lemah, maka
untuk itu ditetapkanta'zir bagi yang tidak layak menampar.

Ibnu Al Qayyrm berkata, "Seorang ulama masa kini menukil
rjma' tentang tidak adanya qishash dalam kasus tamparan dan
pukulan, dan yang berlaku adalatr ta'zir. Dia telah melakukan
kekeliruan dalam masalah ini, Karerla pendapat yang menyatakan
berlakunya qishash dalam kisus itu diriwayatkan secara valid dari
para Khulafa' Ar-Rasydun, dan itu lebih layak disebut ijma' serta

aplikasi kemutlakan Al Qur'an dan Sunnah."

Selanjutnya Imam Bukhari menyebutkan hadits Aisyah tentang
baluran. Penjelasannya teiah dipaparkan pada bab "Qishash antara
Laki-laki dan Perempuan", dan bahwa ini tidak secara jelas

menyingging qlshash, tapi di bagian akhirnya terdapat redaksi, if
nS'taz:-i Uti'u,,.1(Kecuali Al Abbas, karena dia tidak menyaksikan

kalian). Ini dijadikan landasan batrwa beliau melalrukan itu sebagai
qishash, bukan ta'zir.

Ibnu Baththal berkata, "Ini adalah dalil bagi yang berpendapat
bahwa ada qishash untuk kasus tamparan dan cambukan. Artinya,
penyebutan riwayat ini dalam judul qishash orang banyak karena
kasus satu orang, adalatr tidak begitu jelas."

Ibnu Al Manayyar meqjawab, bahwa itu disimpulkan dari
diberlakukannya qishash dalam perkara-perkara remeh, dan itu tidak
beralih dari qishash kepada ta'zir. Demikian juga hendaknya qishash

diberlakukan pada orang-orang yang terlibat dalam suatu tindak
kejahatan, baik jumlah mereka sedikit maupun banyak, karena peran

masing-masing mereka cukup besar dan tergolong dosa besar. Maka
bagaimana mungkin tidak diberlalnrkan qishash dalam hal itu.
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22. Qasamah (Lima Puluh Sumpah dalam Kasus Pembunuhan)

'rflrr*ri r';,-;, ia h, &'Ct iu, ;';'.tz\i i$:)

* ;';^Li;, .?-16 A,4{ |^* ,i ;t JG) .lLJ

+i't,F e-e4t &.i:;i 0r-.)-iuri i"G* 4ilt
L$ ,;At'fl: X'o, * x.r;.>i't;)|1:6(3t p'i.'a #

'iqt i; A.,b AY li;
Al Asy'ats bin Qais berkata, "Nabi SAW bersabd4 'Dua

s alrs imu atau sumpahnya' ."

Ibnu Abi Mulaikah berkata, "Muawiyah tidak mengqishash

dengan itu."

Umar bin Abdul Aziz pemah mengirim surat kepada Adi bin
Arthah 

-Jang 
ditugaskannya (sebagai Gubernur) Bashrah- tentang

seorang korban pembunuhan yang ditemukan di salah satu rumah para

penjual minyak samin: "Bila para penuntutnya mempunyai bukti
(maka diberlakukan qishash), bila tidak, maka janganlah engkau

menzhalimi manusi4 karena sesungguhnya perkara ini tidak akan

diputuskan hingga Hari Kiamat."

',o. I t o',o,a^> 
€.1 ,J. ,)y li Jtf- ,u*il\i u )L.r'ol V: lA q ,H *

"i,Ll rr:r;jj ,Wr;:rt ,:i_; jtrfut yi',y r;'oi ,i?l
W \j s3 t1 .lju .+Q'&fr |& o] q#,,iuy$
,it's'r-,)J- r;ltb ,&, *\t * 4t jyrraau x.u

:ra)iG .;tr'yir i,it- .# t*i e*V'^- Jtr';tutt
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6898. Dari Busyair bin Yasar, dia menyangka, bahwa seorang

laki-laki dari golongan Anshar yang bemama Suhail bin Abi Hatsmah

mengabarkan kepadanya, bahwa sejumlah orang dari kaumnya

berangkat ke Khaibar, lalu mereka berpisah di sana. Setelah itu

mereka mendapat salah seorang mereka terbunuh, maka mereka

berkata kepada orang-orang yang ditemukan korban pada mereka,

"Kalian telah membunuh teman kami." Mereka berkata, !'Kami tidak

membunuh dan tidak mengetahui pembunuh(nya)." Maka mereka pun

menemui Nabi SAW, lalu berkata, "Wahai Rasulullah, kami pergi ke

Khaibar lalu kami dapati salah seorang kami terbunuh." Beliau

bersabda, 'l(Dahulukan) yang tua, (dahulatlan) yang tua." Kemudian

beliau mengatakan kepada mereka, "Kalian bisa mendatangkan bukti

tentang orang yang membunuhnya?" Mereka menjawab, "Kami tidak

punya bukti." Beliau bersabda, "Kalau begitu, mereka akan

bersumpah." Mereka berkata, "Kami tidak rela dengan sumpah orang-

orang Yahudi." Maka Rasulullah SAW tidak suka menggugurkan

darahnya, kemudian beliau membayar diyatnya dengan seratus ekor

:urfiazakat.

* r';LLi ,di't',,I ;:* ,-d)4 sj ), o- :G, t ;,*
€. o-):p c:Jw ,f-b:'i & "l i ,q6.tfiit-f :ji #r
iG .;tlitit 4. o:>sl ur'* t<.;'r4t a;r;at J\- tSv tir;ir

'o''!+ ,q'Ft ;1t t,l-J!' .,r$. #rt:o$.(: I J'.,. 6,d.

* rr;n; er';* Ll'; Ulrl,q?t ;r;lrrrGtr;'o\;:,
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:Li .) :)rs tllL"i '.si ;:1 I ei ^s 
';ft',#*: fi ,yt

'.. ,'si G?'{t'b,b, ,p fr"y "re',*"al'S ,afrl

*\t *u :rt ,S';, Sac !t?,tJ .r :Jsti'ri-'{)xlrk

vi r;f P,P:, lq Ptr a'o\e't\a*i rt-':

*'Vrt:'i';,.,r?nt ;re .tr:r')i qA\fr. ;,:"rV;'tf ,*u',k 
i, J';:rLi *Y U';tL'L i'*Yrf ,{Atjui .s>uyi

t.,:i:*-rr e. ik ; **i ; ) g;t e & *, # ht

^;.* ,ft'* t; oi ,";t ;'* ,/ u* 8*i(tiili
,ril-yi ;" f;r4,* t *a \t,k yt )";,t,-Y t;r,j

*r S'r*,, 1u; r6n;&ci?.:+i,:e:r\i t-#'-*t)
'u ,;:rbi *L et+l, C ctr)* lai :Jv &3 t'\t ,*
,fli ,q;.liqyi'r, t;f f;:F .;. ,iG rQ)i.?:Q.tlf

',*:; * ,dt rt'rpi, *i fl\t ,* lnt J';, gt, fiw
;4 ,r!r;!u,l)6 e b'rii,t.t *h,& AtJ?,

.ot'...a!. ct,b(,,., ctl.tol. o o.of, ,'l'- . 
',,1i 

c

q-J e{ f ,f<".ct -r*) p*ttS ff-*) 'r#t cfr. iv \+.

* bi-i"rt \:,ty't* tyttt' ;&',::b ,'-i .f;(. & "-3lt
l;s '4- tl l': :$s-'U'^e ,.lut .rg73 f#3 t)t)i
;..#u:+'S,vr,y ,ju ;+ t ,gy ,* \:;f ,iZ .'6
'; i'truj jG6;*.;i*.:t "*)6! i'; ,*t,P

o.o t. +.eP'
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S-;t t*t *a\t * At J';:, nit- t* G ou-'-xi'1 :t: ti
'r'-lo c(.c.cto "rr,,,,: rzr
1-p ft*t U pe bt Ve ,",t2 fr!'"Li ,G\i'A ir: *;
)';,, 4fhj ,lilt G'*s- trbr'itty ,;:rx. f;;;
WL!;X t:rt u7v gt J?, t;- f;w ,:l:,i *i" J:" lt
,k )t J';', ee -#t a-,'t;- y F r;r; q;f'; te
'oi ,s; fjs {n -o");'; \i-'if6 e. :Ju" *: * \r

.l :ri6 tr.r pii; rit :Ju; ,:iG,u ,4t Jt_J"|rii .'oli;'r4t
Li oiJ- J :t}ui rir:'s t i-/;rr u';P');; c:'ra"ji :JG

. C o, ,oi'L,e trJL t-"sr o:r1,*1t :Js .o"jr;i ; ';*f €)k-' 
.s* or',tti .'-a,;l.* l,rj6 t;iq

# ,pf |i:*t ;1,,l;t ,f & W,- r;* S:l Urs 'l.;'1 :|i
'-;L-;i ,'^ib ?#u.-'i;; w U;'i Au ,:$ur4 n
.t+*'l:t :fjsi f Fu,* Jtir*j'C,qttrhu S";
:)v .i:rii?. 11 :Jti'u ;::#; '& ,i* .i:;i, '"s'r1iJtl)w

'of:rfil 
ffut * fr ,y, rrs, it*; o';rir'*'*i'A1)

au 7i )',.1 ft<1 rpil er 1U e d uiv ,*-
;j..:.Jt o:r*it,uuv.rju,e;*,;:;iU7 g$t €l dL.

;*st G )n G fi"i,itfur'#:Li furt;e 6,-?,rr';,if
ql-ir'J?, W, | ;6,f#f G$';#t ds. )rlst'r;4v

:-6"i \? ja l'.!;ir gl ,Fr';,-{.'; rQ:$r,
aa
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6899. Abu Raja' menceritakan kepadaku -dari keluarga Abu

Qilabah-, Abu Qilabah menceritakan kepadaku, bahwa pada suatu

hari Umar bin Abdul Aziz menampakkan singgasananya untuk

(menerima) orang-orang, kemudian mengizinkan mereka, maka

mereka pun masuk. Umar berkata, "Bagaimana menurut kalian

tentang qasamah?" Mereka menjawab, "Menurut kami, dengan

qasamah maka qishash adalah s*, dan para khalifah telah

mengqishash dengan itu." Dia berkata kepadaku, "Bagaimana

rnenurutrnu wahai Abu Qilabah?" Sambil menunjukkanku kepada

orang-orang, maka aku berkata, "Watrai Amirul Mukminin, engkau

mempunyai sejumlah komandan pasukan dan para tokoh bangsa Arab.

Bagaimana menurutrnu bila lima puluh orang di antara mereka

bersaksi tentang seorang laki-laki muhshan (telah menikatr) yang

tinggal di Damaskus, bahwa dia telah berzina padahal mereka tidak

melihatnya, apakah engkau akan merajamnya?" Dia menjawab,

"Tidak." Aku berkata lagi, "Bagaimana menurutmu, bila lima puluh

orang dari mereka bersaksi tentang seorang laki-laki di Himsh, bahwa

dia telah mencuri, apakah engkau akan memotong tangannya, padahal

mereka tidak melihatrtya?" Dia menjawab, "Tidak."

Aku berkata iagr, "Demi -\llah. Rasulullah SAW sama sekali

tidak pemah membunuh seseorang kecuali dengan salah satu dari tiga

hal ini: Seseorang yang membunuh dengan kejahatarulya sendiri lalu

ia dibunuh (diqishash); atau seseorang yangberzina padahal dia telah

menikatr; atau seseorang yang memerangi Allalt dan Rasul-Nya dan

murtad, keluar dari Islam." Maka orang-orang berkata, "Bukankah

Anas bin Malik telatr menceritakan, bahwa Rasulullah SAW

memotong tangan dalam kasus pe,ncurian, mernbutakan mata dengan

besi panas, kemudian merrbuang pelakunya di terik matahari?" Aku
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menjawab, "Aku akan menceritakan kepada kalian hadits Anas itu,

Anas menceritakan kepadaku, bahwa delapan orang dari Ukl pernah

datang menemui Rasulullah SAW lalu berbaiat menyatakan keislaman

mereka, tapi kemudian mereka tidak betah tinggal di Madinah (karena

cuacanya tidak cocok dengan fisik mereka) sehingga tubuh mereka

sakit, lalu mereka mengadukan hal itu kepada Rasulullah SAW, maka

beliau pun bersabda, 'Apo tidak sebailcnya kalian keluar (dari

Madinah) kepada penggembala lmmi dan unta-untanya, lalu kalian

minum dari susu dan air kencingnya?'. Mereka menjawab, 'Tentu'.

Selanjutnya mereka pun keluar dan minum susu dan air kencingnya

sehingga mereka pun sehat kembali. Tapi, mereka kemudian

membunuh penggembala Rasulullah SAW dan merampas ternaknya.

Ketika hal itu sampai kepada Rasulullah SAW, maka beliau mengirim

orang-orang untuk mengejar mereka. Akhirnya, mereka berhasil

ditangkap, lalu dihadapkan, kemudian tangan dan kaki mereka

dipotong (secara silang), mata mereka dipanaskan (dengan didekatkan

pada besi panas hingga buta), kemudian beliau membuang mereka di
terik matahari sampai tewas."

Aku berkata, "Apa yang lebih buruk daripada yang telah

mereka perbuat? Mereka keluar dari Islam, membunuh dan mencuri."
Anbasah bin Sa'id berkata, "Demi Allah, aku belum pernah

mendengar yang seperti hari ini." Lalu aku berkata, "Apakah engkau

rnenyangkal haditsku, wahai Anbasah?" Dia menjawab, "Tidak, tapi
engkau memang telah menyampaikan hadits dengan sebenarnya.

Demi Allah, masyarakat akan tetap baik selama syaikh ini masih

hidup di tengah mereka."

Aku berkata, "Mengenai hal ini, ada Sunnatr dari Rasulullah
SAW, ada beberapa orang Anshar masuk ke tempat beliau, lalu
mereka berbincang-bincang di sana, kemudian salah seorang dari
mereka keluar, lantas terbunuh. Selanjutnya mereka keluar setelahnya,

tiba-tiba mereka menemukan ternannya itu telatr bermandikan darah,

maka'mereka kembali kepada Rasulullatr SAW, lalu berkata, ''Wahai
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Rasulullah, teman kami yang tadi ikut mengobrol bersama kami, dia

keluar duluan, temyata kami mendapatinya telah bermandikan darah'.

Maka Rasulullah SAW pun keluar, lalu berkata, 'Siapa yang kalian

duga -qtau kalian anggap- telah membunuhnya?' Mereka

menjawab, 'Menurut kami, orang-orang Yahudi yang membunuhnya'.

Maka beliau mengirim utusan kepada orang-orang Yahudi untuk

memanggil mereka, lalu beliau berkata, 'Apakah kalian telah

membunuh orang ini?' Mereka menjawab, 'Tidak'. Beliau berkata

iagr (kepada orang-orang Anshar), 'Apakah kalian rela sumpah

penyangkalan lima puluh orang dari kaum Yahudi ini bahwa mereka

tidak membunuhnya?' Mereka menjawab, 'Mereka tidak peduli

walaupun membunuh kami semua, lalu mereka bersumpah

(membantah)'. Beliau berkata lagi,'Apakah kalian mau mendapatkan

diyat dengan sumpah lima puluh orang dari kalian?' Mereka

menjawab, 'Kami tidak akan bersumpah'. Maka beliau membayar

diyat dari beliau sendiri."

Aku berkat4 "Ketika kabilah Hudzail melepaskan hubungan

persekutuannya dengan seorang sekutunya di masa jahiliyah, lalu

orang itu menyergap sebuah keluarga yang berasal dari Yaman di
Bathha', kemudian seorang laki-laki dari antara mereka melawannya,

lalu menghantafimya dengan pedang hingga membunuhnya. Setelah

itu suku Hudzail datang, lalu membawa orang Yaman itu, kemudian

mengadukannya kepada Umar di musim haji. Mereka mengatakan,

'Dia telah membunuh teman kami'. Orang Yaman itu berkata,

'Sesungguhnya mereka telah n-emufuskan hubungan dengarurya'.

Umar berkata, 'Lima puluh orang dari suku Hudzail bersumpah bahwa

mereka tidak memutuskan hubungan'. Lalu empat puluh sembilan

orang dari mereka bersumpatr, kemudian seorang laki-laki dari suku

mereka datang dari Syam. Setelatr itu mereka memintanya untuk

bersumpah, namun dia malah menebus sumpahnya kepada mereka

dengan seribu dirham, maka mereka i)un menggantinya dengan orang

lain. Selanjutnya dia (orang yang menyerahkan seribu dirham)

diserahkan kepada saudara korban, kemudian tangannya
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digandengkan dengan tangannya. Mereka kemudian mengatakan,

'Kami berangkat bersama lima puluh orang yang telah bersumpah,

hingga ketika mereka sampai di Nakhlah, mereka diguyor hujan, maka

mereka pun masuk ke dalam sebuah gua di bukit, lalu gua itu runtuh

menimpa lima puluh orang yang telah bersumpah itu, sehingga

semuanya mati. Sementara kedua orang itu lolos, namrm keduanya

diikuti oleh sebuah batu (setelatr keluar dari gua tersebut) sehingga

memecahkah kaki saudara korban itu. Setelatr itu dia hidup selama

satu tahun, kemudian meninggal'."

Aku katakan, "Abdul Malik bin Marwan pematr menerapkan

qishash pada seorang lakiJaki dengan qasamah (sumpah iima puluh

orang), tapi setelah itu dia menyesali apayangtelah dilalcukhnnya itu,

lalu dia memerintahkan kelima puluh orang yang telatr bersumpah itu

untuk dicoret dari daftar anggota parlemen, lalu membuang mereka ke

Syam."

Keteransan Hadits:

(Bab Qasamah). Kata ini adalah bentuk mashdar dari kata

aqsama, qasman wa qasaamah, yang artinya sumpah yang dibagikan

kepada para waii korban pembunuhan saat mengklaim darah atau

menuntut darah terhadap pihak yang dituduh. Sumpah (al qasm)

dalam hal darah dikhususkan dengan lafazhqasamah.

Imam Al Haramain berkata, "Menurut atrli bahasa, qasamah

adalah sebutan untuk kaum yang bersumpah, sedangkan menurut para

ahli fikih bahwa itu adalatr sebutan sumpah." Dalam tr,ttab Al Mufukam

disebutkan, "Qasamah adalah sejumlah orang yang bersumpatr

mengenai sesuatu atau bersaksi tentang sesuatu. Sumpah qasamah

dinisbatkan kepada mereka, kemudian digunakan sbbagai sebutan

sumpahnya ifu."

L{JJ11':lr:.tat-t,,;i4i *vh, *Vt Julf i|,>a\i ,5,6i

(Asy'ats bin Qais berknta, "Nabi SAW bersabda, 'Dua saksimu atau
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sumpahnya'.") hi adalah penggalan dari hadits yang telah

dikemukakan secara maushul pada pembahasan tentang kesaksian,

jrrga pada pembahasan tentang sumpah dan nadzar beserta

penjelasannya. Dengan menyebutkannya di sini, Imam Bukhari

mengisyaratkan tarjih riwayat Sa'id bin Ubaid pada hadits bab ini,

bahwa yang memulai sumpah qasamah adalah pihak tertuduh,

sebagaiman a yatgnanti akan dij elaskan.

'r;"$ 1 4"'l ,rEAi €j it SGi lnnu Abi Mulaikah berkata,

"Mu'awiyah tidak mengqishash dengan itu."). Lafazh L-4i dibentut

dari kata 5L^i1, yang aritnya mengqishash. Ini diriwayatkan secara

maushul Hammad bin Salamah dalam krtab Al Mushannaf.Ibnu Al
Mundzir juga meriwayatkannya secara maushul dari jalumya.

Hammad mengatakan dari Ibnu Abi Mulaik an, sp i-1, * U'fr d!
''$-i -t6 ,rJi.\,i-G Af ltl: ,Vrl6i ;i1ri.!,*'oittp6 ,z1tJJ;t

t,,-4. (Jmar bin Abdul Aziz pernah menanyakan tentang qasatmah

kepadaht, lalu alat memberitahukan kepadanya, bahwa Abdullah bin

Az-Zubair pernah mengqishash dengan itu, dan bahwa Mu'awiyah,

yalvti lbnu Abi Sufyan, tidak pernah mengqishah dengan itu). hilah
sanad yarg shahift. Namun Ibnu Baththal tidak bersikap mengenai

validitsny4 lalu berkata, "Telah diriwayatkan secara shahih dari,

Mu'awiyah, bahwa dia pemah mengqishash dengannya (dengan

qasamalr). Demikian yang diceritakan oleh Abu Az-Zinad darinya

dalam berdalil terhadap warga kak."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, riwayat itu terdapat dalam lembar

catatan Abdurrahman bin ltbi Az-Zinad dari ayahnya. Dari jalurnya

ini diriwayatkan juga oleh Al Baihaqi, dia berkatat ,$'i.a+)e ilr,
l:t z*.u; * tii lyri;jr q.} >v:) )u\i',y hi F ,J'6 ,?,u i.
4q;.r'irl &*'i y$,i't;",,tu.br e r,$i5\'&6 "&
.ly;t ti Jati itr'{F3 6 ug ";:1,uorit i. # jt'#,u) e \6
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$1t:tai i ,W'* tii)rti ,# jt*rifi' i*in (Kharijah bin zaid

bin Tsabit menceritakan lcepadalat, dia berkata, "Seorang laki-laki
dari golongan Anshar membunuh seorang laki-laki dari kalangan

bani Al Ajlan, namun tidak ada bukti untuk itu dan tidak pula noda

[yang mengindikasikan ituJ. Lalu orang-orang sepakat agar para wali
lcorban bersumpah, kemudian menyerahkan [orang yang dituduhJ

lantas menyerahkan kepada mereka untuk mereka bunuh. Setelah itu
aht berlrendaraan menuju Muawiyah untuk knsus tersebut, lalu dia

mengirim surat kepad Sa'id bin Al Ash [yang isinyaJ: 'Jika yang
disebutkannya itu benar, maka laksanakanlah apa yang mereka

sebutkan'. Aldu kemudian menyerahkan surat itu kepada Sa'id, lalu
lrami bersumpah lima puluh kali sumpah, kemudian dia
menyerahkannya kepada kami.' )

hi bisa dipadukan, bahwa Muawiyah tidak pernatr

mengqishash dengan itu ketika perkaranya diajukan langsung

kepadanya. Ketika perkara itu diajukan kepada yang lainny4 perkara

itu diseratrkan kepada orang lain, namun dinisbatkan kepadanya

balrwa dia mengqishash dengan itu karena dia memberikanizin dalam
pelaksanaarurya. Imam Malik berpedoman dengan cerita Kharijah
tadi, dan menganggap bahwa qishash dengan qasamah itu merupakan

tjma'. Kemungkinannya Muawiyah pemah berpandangan demikian
kemudian menarik kembali, atau sebaliknya. Al Karabisi menukil
dalam futab Adab Al Qadha'dengan sanad shahih dat'r Az-Zlrhi, darj,

Sa'id bin Al Musa1ryab, yaitu tentang kisah lainnya yang

menyebutkan bahwa Muawiyatr memufuskan dengan qasamah,

namul tidak disebutkan hukumau mati. Selain itu, kisah lairurya

mengenai Marwan bahwa dia memutuskan hukuman mati, dan Abdul
Malik bin Marwan juga memutuskan seperti keputusan ayahnya.

*l ;;ilt,: i;U.fr #s (Umar bin Abdut Aziz mengirimv,!'!
surat...). Ini diriwayatkan secara maushul oleh Sa'id bin Manshur,

bahwa Husyaim menceritakan kepada kami, Humaid Ath-Thawil

FATHT'L BAARI _ 62I



menceritakan kepada kami, dia berkata, * i. e Jl.iV:tl;.4* q
d, \

f r-. 6-dt i,r"oi ,1or +t;,b *|K ,gr:At {* ,er\ ts e i"lt
Wtb;st $ltt,y', $ A\* ,#- (Adi bin Arthah mengirim

surat kepada (Jmar bin Abdul Aziz mengenai korban pembunuhan

yang ditemul<an di pasar Bashrah. Lalu Umar mengirim surat

kepadanya, bahwa di antara perkara-perkara ada yang tidak dapat

diputuskan hingga Hari Kiamat, dan bahwa perkara ini termasuk di

antaranya)

Ibnu A1 Mundzir meriwayatkan dari jalur lainnya, dari

Humaid, dia berkata, "Pemah ditemukan seorang korban pembunuhan

di antara Qusyair dan Aisy, lalu Adi bin Arthah mengirim surat

kepada Umar bin Abdul Aziz metgenai kasus itu," lalu dikemukakan

redaksi serupa. hi adalah atsar shahih. Adi bin futhah adalah orang

Fazai dari warga Damaskus.

i'iait ob i:;l ogi grrg ditugaskannya [sebagai gubernurJ

Bashrah). Saya (Ibnu Hajar) katakan, penugasan yang diberikan Umar
bin Abdul Aziz kepada Adi unhrk memimpin Bashrah terjadi pada

tahun 99 H. Khalifah menyebutkan, batrwa dia terbunuh pada tahun

102 H.

jiriJJt g'#.b (Ot salah satu rumah para penjual minyak

samin). Lafazh #€-lt disebutkan dengan tasydid padahrtnrf mim.

Ada perbedaan pendapat menge,nai Umar bin Abdil Aziz tetkut
dengan qishash dengan qasamah seperti halnya mengenai Mu'awiyah.

Ibnu Baththal menyebutkan, batrwa dalam kitab Mushannaf Hammad

bin Salamai disebutkan riwayat dari Ibnu Abi Mulaikah, bahwa Umar

bin Abdul Aziz mengqishash dengan qasamah pada masa

pemerintahann),a di Madinah.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, bisa dipadukan batrwa dia pernah

berpandangan demikian ketika memerintatr di Madinah, kemudian

tidak lagi berpendapat demrikian ketika menjabat lfialifah. Sebabnya
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mungkin seperti yang akan disebutkan di akhir bab pada kisah Abu

Qilabah, yang mana dia berdalil tentang tidak adanya qishash dengan

qasamah. Tampaknya, dia menyepakati itu. Ibnu Al Mundzir

meriwayatkan dari jahx Az-Zuhri, dia mengatakan, * U P ,}.'Jri

o'JiW t? ,i,\1'c ?i') t:i; ,i,;i',y h1 ,S,V- ,e;car'Ltt'01'4ri jt,itst
'o11 ,il.s ,H qu.'+ ,fr S*|tbt q:iW?bt*t,,',ili .oty"t G *
;4 A:-;it,-9 grdlJ, (lJmar bin Abdul Aziz berkata kepadaku,I

"sesungguhnya aku ingin meninggalkan qasamah. Seorang laki-laki
datang kepadalru dari negeri ini, demikian juga yang lainnya dari
negeri ini. Mereka kemudian bersumpah tentang apa yang tidak
mereka lihat." Alru lantas berkata, "Sesungguhnya jika engkau

meninggalkannya, maka dikhawatirkan ada orang yang dibunuh di
depan pintumu lalu darahnya digugurkan, sementara dalam qasamah

ada kehidupan bagi manusia.")

Salim bin Abdullah bin Umar lebih dulu daripada Umar bin
Abdul Aziz dalam mengingkari qasamah. Ibnu A1 Mundzir
meriwayatkan darinya, bahwa dia mengatuk*, il i1 & tt:tilr; f.U'as'i r'*{];i1'rt\gtnaAai'&i$tiyi S.o€ li ,i:r:pt;" 136r;
(Sungguh kasihan suatu kaum yang bersumpah tentang suatu perkara
yang tidak pernah mereka lihat dan tidak pernah mereka hadiri.
Seandainya alat punya kewenangan, pasti alat huhrm mereka, dan aht
anggap merekn telah melanggar, serta alru tidak akan menerima

kesal<sian mereka). Riwayat ini menodai penukilan ijma' orang-orang

Madinah mengenai qishash dengan qasamah, karena Salim termasuk

pemuka ahli fikih Madinah. Ibnu Al Mundzir juga menukil riwayat
dari Ibnu Abbas, bahwa tidak ada qishash dengan qasamah.

Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dari jalur Ibrahim An-
Nakha'i, dia berkat4 "Qishash dengan qasamah adalah kejahatan."

Dan dari jalur Al Hakam bin Uyainah, bahwa dia tidak menganggap

qasamah. Kesimpulan dari perbedaan pendapat mengenai qasamah

adalah, apakah berlaku ataukah tidak? Yalmi apakah dengan qasamah
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harus diterapkan qishash atau diyat? Apakah dimulai dengan para

pihak pendakwa alau para pihak terdakwa? Selain itu, mereka juga

berbeda pendapat mengenai syaratnya.

14 q. ,A ,* (Dari Busyair bin Yasar). Saya tidak tatru nama

kakeknya. OiseU,rtt * dalam riwayat Muslim dari jalur Ibnu Numair,

dari Sa'id bin Ubaid, 'qt'AJ\i )Li-'i.'P.$:b (Busyair bin Yasar Al

Anshari menceritakan kepada kami).

Saya (Ibnu Hajar) katakan, dia termasuk maula bani Haritsah

dari golongan Anshar.

Ibnu Ishaq berkata, "Ia seorang syail*r besar lagi ahli fikih. Dia
pemalr berjumpa dengan banyak sahabat. Dia dinilai tsiqah oleh

Yatrya bin Ma'in dan An-Nasa'i." Muhammad bin Ishaq

menjulukinya Abu Kaisan dalam riwayatnya.

i:ti lir rr-': U.'F'J Jtri.rbqi'i,, >vtltt 6 loio
menyanglca bahwa seorang laki-laki dari golongan Anshar yang

bernama Suhail bin Abi Khatsmah mengabarlan kepadanya). Dalam

riwayat Ibnu Numair tidak dicantumkan lafaz}r,'*3, tapi riwayatnya

dari Satral bin Abi Khatsmah Al Anshari disebutkan lafazh i'*1
(mengabarlwn kepadanya). Demikian juga riwayat Abu Nu'aim
dalam l<ttab Al Mustakhraj dari jalur lainnya dari Abu Nu'aim,

gurunya Imam Bulfiari. Nama Abu Khatsmatr adalah Amir bin

Sa'idah bin Amir, ada yang mengatakan bahwa nama ayalrnya adalatr

Abdullatr, namun dia lebih dikenal dengan dinisbatkan kepada

kakeknya. Dia berasal dari bani Haritsah keturunan Aus.

*gb r-*bl lAon*o sejumlah orang dari kaumnya). Yahya

bin Sa'id Al Anshari dalam riwayatnya yang berasal dari Busyair bin

Yasar menyebutkan dua orang dari mereka. Disebutkan pada

pembahasan tentang jiryah (upeti) dari jalur Bisyr bin Al Mufadhdhal

dari Yatrya dengan sanad ffi, t'i i. l#'r;."^Z;: # i tn' *',#l
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(Abdullah bin Sahl dan Muhayyishah bin Mas'ud bin Zaid berangkat).

Disebutkan pada pembahasan tentang adab dari riwayat Hammad bin

Zaid, daiYahya, dari Busyair, 4 ,grv /. P\:J & Ori i ,Y f
d*:r ):riu t;'ab:#t J1-, G !,'*bi ,uV (Dari saht bin Abi

Khatsmah dan Rafi' bin Khadij, bahwa keduanya menceritakan,

bahwa Abdullah bin Sahl dan Muhayyishah bin Mas'ud berangkat).

Dalam riwayat Muslim dari Al-Laits dari Yahya, dari Busyair, dari

Salrl disebutk an, |t$ cf :1$ 4 ,y* i. etji'Jtt Lfi'*t3 lF- J'6

o ot.. tc!, g. t, .u . t.. lc \. .
l"; i t:ji; U. zbSii ),:i i {* s. itr (Yahya berkata -dan alot kira

dia juga mengatakan Rafi' bin Khadij- bahwa keduanya berkata,

"Abdullah bin Sahl bin Zaid dan Muhayyishah bin Mas'ud bin Zaid

berangknt.")

Hadits serupa itu juga diriwayatkan dari Husyaim, dari Yahya,

namun tanpa menyebutkan Rafi', lafazhnya dari Busyair bin Yasar, lf
Ai'f i;: i,',*yl.; i,y'i *,'*'i Jir-fif 1b )ci,ri'u>v')

{-: i. )# U.'zbhf i'Jttt- (Bahwa seorang laki-laki dari golongan

Anshar dari bani Haritsah yang bernama Abdullah bin Saht bin Zaid
berangkat bersama keponakannya yang bernama Muhayyishah bin

Mas'ud bin Zaid). Di bagian akhirnya disandarkan pula kepada Sahl

bin Abi Khatsmah. Penyebutan nama Rafi' bin Khadij dalam sanad

hadits ini adalah nama seseorang yang tidak disebutkan namanya

dalam riwayat Abu Daud dari jalur Abu Laila bin Abdillatr bin

Abdinalrman bin Sahl, gt' ":i'n hTt $a?i iS ,'^;b ,;3 i.,Pt
(Dari Sahl bin Abi Khatsmah, bahwa dia dan salah seorang pemuka

kaumny a men gab arkan kep a d anya).

Selain itu, dalam riwayat Ibnu Abi Ashim dari jalur Ismail bin

Ayyasy, dari Yahya dari Busyair dicantumkan, $. {-ri gri:t ,y *
yi,!t*'ot'&"P.'Sti ,fi)s 4 A #i;;l'girrt;d;r lf ,ot;i3r

tt (Dari Sahl, Rafi' dan Suwaid bin An-Nu'man, bahwa pernah
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terjadi qasamah di kalangan bani Haritsah, lalu Busyair menyebutkan

dari mereka, bahwa Abdullah bin Sahal berangknt) lalu dia

menyebutkan haditsnya.
... .!o'..1 . " "'411i:p'* JtlrllaJ! (Berangkat ke Khaibar, lalu mereka

berpisah di sana).Dalam riwayat Yahya bin Sa'id dicantumkan, tiil:Y

,Sp * jl.(Xrduonya berangkat ke Khaibar, lalu berpisah di sana).

Pengertian riwayat pada bab ini, bahwa mereka berdua disertai oleh

orang lain. Dalam riwayat Abd bin Ishaq dari Busyair bin Yasar dari

Ibnu Abi Ashim disebutkan, t:ro O\l;r;-t{ qhbi e ,[* U.yt * tf
(Abdullah bin Sahl berangkat bersama para sahabatnya untuk

memetik htrma). Sulaiman bin Bilal menambahkan dalam riwayafirya

dari Yahya bin Sa'id yang diriwayatkan oleh Musli*, 1' Jh $ e.

i$t4a?:"* *Uet rui #; to' Q:c (Pada masa Rasulutlah SAW,

saat itu sudah ada perjaniian damai dan pendudulcnya adalah orang-

orang Yahudi).

Penjelasannya telah dipaparkan pada pembahasan tentang

peperangan, dan maksudnya adalah itu terjadi setelah penaklukan

Khaibar. Karena saat ditaklukkan, Nabi SAW membolehkan para

penduduknya untuk tetap tinggal di sana dengan syarat mereka

mengerjakan perkebunannya dengan pembagian setengah-setengah

dari hasilnya, sebagaimanayangtelah dipaparkan. Dfam riwayat Abu

Laila bin Abdillah disebutkan dengan redaksi, t dtVy (Berangknt

ke Khaibar).

W'ibi t\b:j (Mereka kemudian menemukan salah seorang

dari mereka terbunah). Dalam riwayat Bisyr bin Al Mufadhdhal

disebutkan,'# r4t e'LtaJi-'i3 F I )t )* Ar:":;; ;ii ltatu

Muhayyishah menemui Abdultah bin Sahal saat dila telah terbunuh

dalam kondisi bermandiknn darah). Sementara dalam riwayat A1-

Laits disebutkan, 'a-jin':J1 J|+-t, i.)1, *'r4J"'223,i $$ (Ternyata
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Muhayyishah mendapati Abdullah bin Sahal telah terbunuh, maka dia

pun menguburkannya). Selain itu, dalam riwayat Salman bin Hilal

disebutkan, +b *n no dv& J{"'i y: * *i (oio kemudian

mendapati Abdullah bin Sahl terbunuh dalam lubangnya, maka dia

pun dikuburkan oleh temannya). Juga, dalam riwayat Abu Laila

disebutkan, # di*tji l' 'r;b'o1;bbJ ;:a luuttayyishah

kemudian mengabarkan bahwa Abdullah telah dibunuh dan

dilemparkan ke dalam sebuah lubang).

,,i.Ls ;jJb lj ;;ii t tj,6 .t+tb 'ii$'rt |#, ti ,€N Utt)

(Mereka berkata kepada orang-orang yang ditemukan korban pada

mereka, "Kalian telah membunuh teman kami." Mereka berkata,

"Kami tidak membunuh dan tidak mengetahui pembunuhnya.')

Dalam riwayat Abu Laila disebutkan, )ti'i-Jt ,iLiiit4"'tZ!; ;il
eWl gArl ,r!ti .i:t$i (Muhayyisharh kemudian menemui orang-orang

Yahudi lalu berkata, "Demi Allah lcalian telah membunuhnya."

Mereka menjawab, "Demi Allah lcami tidak membunuhnya.")

'l;i rjp ii,r ,b itr ):e ','1 dlf{a6 (Maka mereka pun

menemui Rasulullah SAW. Dalam riwayat Hammad bin ZaLd

disebutkan , & dt j\ , # r4r 'zZS,ii U;i ,Y U f jt 3:? ;W

lgitJp ft ,*fy:,Sa Pt *kr 1tot, Abdurrahman bin Saht,

Huwayyishah bin Mas'ud dan Muhayyishah bin Mas'ud menemui

Nabi SAW. Lalu merelm membicarakan perkara teman mereka).

Sementara dalam riwayat Sulaiman bin Bilal disebutkan, tJi iai
olr'" t *v\,,J- l' )"ibfiiG;i'ztUi *t)'-,? JHI
',tri|* 

)t'* (Lalu saudara korban, Abdurrahman, Muhayyishah

dan Huwayyishah datang, kemudian menceritaknn kepada Rasulullah
SAW perkara Abdullah di mana dibunuh). Selain itu, dalam riwayat

Al-Laits disebutkan, 'ea:;;i $ rLt *v\t * 4, J'a:":;'#1"j

I
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;* U f')t'#s (remudian Muhayyishah datang kepada Nabi SAW

bersama Huwayyishah dan Abdurrahrnan bin Sahat). Abi Laila
menambalrkan dalam riwayatnya ,'zbbJ'u',tt ,:4'ii -:z;-;',Si- '$:,

(Sedang dia -yaloti Huwayyishah- lebih tua darinya -yaloi dari
Muhayyishah-\.

'$it}:Sit :ljii (Betiau bersabda, "[DahululcanJ yang tua,

[dahulukanJ yang tua.') Dalam riwayat Ya]rya bin Sa'id disebutkan

tambalran, lt;j;''.jJt,tti;i'ng"-,f,jt'{;'rdi (Latu Abdurrahman

memulai pembicaraan, sedangkan dia orang yang paling muda).

Sementara dalam riwayat Hammad bin Zatd dari Yatrya yang

diriwayatkan Muslim disebutkan tambahan, t*t fi ,l (lv[engenai

perknra saudaranya). Dalam riwayat Bisyr disebutkan, ljarbGi V:t
(Sedanglran dia orang yang paling muda). Dalam riwayat Al-Laits
disebutkan , '--$1, F ,,)ui ,8"-,ij|'jt'rb'$ii (Lalu Abdurrahman

mulai berbicara, maka beliau pun bersabda, "silakan yang tua lebih
dulu.')

Yang pertama (yak i '#) sebagai kata perintah, dan kata

kedua (yakni '-Sjtlseperti redaksi pertama (anjuran). Seperti itu juga

dalam riwayat Hammad bn Zaid dengan tambahan, *ri?*,1$'tl
(Atau beliau berknta, "Yang paling tua yang memulai.") sedangkan

dalam riwayat Bisyr bin Al Mufadhdhal disebutkan,'F'F (Yang tua

[duluanJ, yang tua [duluanJ) dengan mengulang kata perintah.

Demikian juga dalam riwayat Abu Laila dengan tambahan, ';iSr $j
(Malrsudnya adalah usia). Dalam riwayat Al-Laits disebutkan, C#
iV*'&i (Maka dia pun diam, lalu kedua temannya berbicara).

Sedangkan dalam riwayat Bisyr disebutkan dengan redaksi, ti?€)
(Dan keduanya pun berbicara).



,*. A u,,riiti sild U ,p yljurorfs ('Kalian bisa mendatangkan

bukti tentang orang yang membunuhnya?" Merekn menjawab, "Kami

tidak punya buWi.") Demikian redaksi dalam riwayat Sa'id bin Ubaid,
sedangkan dalam riwayat Yahya bin Sa'id Al Anshari dan juga dalam

lwayat Abu Qilabah pada hadits berikutnya tidak tercantr lufyh,."&. 
@"ttti). Yahya menyebutkan dalam riwayatnya, i::fu2 o,#Jr

|<gr*'ri'} ,J (Apakah kalian mau bersumpah dan kalian berhak

terhadap pembunuh kalian -atau teman kalian-).Ini adalah riwayat

Bisyr bin Al Mufadhdhal darinya. Sedangkan dalam riwayat Hammad

darinya disebutkan,'&',ry 9(J"L.'$4b'tt'J ,6 ai*t (Apakah

kalian ingan mendapatkan hak terhadap pembunuh kalian -atau
teman kalian- dengan sumpah lima puluh orang dari kalian).

Dalam suatu riwayat yang diriwayatkan Muslim disebutkan,

4i At6'& ht ,P'& oW 1,.;i- lroiru tima putuh orang dari

kalian bersumpah mengenai salah seorang dari mereka, lalu tali
pengikatnya diserahkan). Sedangkan dalam riwayat Sulaiman bin
Bilal disebutkan, o}tq;U, Ey- t;-;; t:rtn,.'3 (Kalian bersumpah lima

puluh sumpah, dan kalian berhak). Selain itu, dalam riwayat Ibnu
Uyainah dari Yahya yang diriwayatkan Abu Daud disebutkan, 8r;
o:JJ;i ;A"';;,*,, iij{ (Xaum yahudi akan membebaskan kalian

dengan lima puluh ,u*prt yang aknn kalian sumpahkan). Beliau
memulai dengan pihak tertuduh, tapi Abu Daud mengatakan, bahwa

itu hanya persepsi periwayat, demikian yang dinyatakannya.

Asy-Syaf i berkata, "Ibnu Uyainah tidak merasa yakin,
apakah Nabi SAW mendahulukan kaum Anshar atau kaum Yahudi
dalam bersumpah. Lalu dalam hadits ini dikatakan, bahwa beliau
mendahulukan kaum Anshar. Jadi, redaksinya seperti itu, atau

mungkin juga diamenceritakan demikian tanpa keraguan."

Dalam riwayat Abu Laila disebutkan, *i'z:d*i f;:AjA
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Lrlu5 {ttft* 
1:e 

o'rry;;, o:;tNf ,,#?t (Betiau kemudian

bersabda kepada Huwayyishah, Muhayyishah dan Abdurrahman,
"Apakah kalian mau besumpah dan berhak terhadap darah teman

kalian?" Mereka menjawab, "Tidak.") Dalam riwayat Abu Qilabah
disebutkan, ,i, ai.l 'riuli aii Fii 'pi ,,:ui |irrd :At J,y\f6
A:Fi S isdt b t*;a ,:A o*it (Beliau kemudian mengirim utusan

kepada orang-orang Yahudi untuk memanggil mereka, lalu bersabda,
"Apalrah kalian membunuh orang tersebut?" Mereka menjawab,
"Ttdak." Beliau berkata fkepada orang-orang Anshar ituJ, "Apakah

kalian rela dengan sumpah penyangkalan lima puluh orang Yahudi
bahwa mereka tidak membunuhnyaT') Yahya menambahkan dalarn

riwayatnya, t; lJi :+3J dtw Li! (Bagaimana mungkin kami

bersumpah sedanglmn lmmi tidak menyaksikan dan tidak melihat?).
Sementara dalam riwayat Hammad darinya disebutkan , U'f 'rJ
(Perlrata yang tidak lmmi lihat'). Dalam riwayat Sulaiman disebutkan,
\f;6 \ rJfu3 6 (Kami tidak menyaksikan dan tidak kami hadiri).

):dt y& e; r ,r!6 .a:;)ri :)G lBetrau bersabda, ,,Katau

begitu, mereka akon besumpah." Mereka berkata, "Kami tidak rela
dengan sampah orang-orang Yahudi.') Dalam riwayat Abu Laila
disebutkan ,'i*.&. t:lL$ ,tjui (mereka berkata, "Mereka buknn kaum

ntuslimin.') Sedangkan dalam riwayat Yahya bin Sa'id disebutkan,

U';;":ar. i&'81# (Maka kau-n Yahudi okan membebaskan kalian

dengan lima puluh sumpah). Maksudnya, membebaskan kalian dari

sumpah, yaitu mereka yarrry bersumpalS jika mereka bersumpah
(menyatakan tidak membunuh) maka selesailah pertikaian, tidak ada

kewajiban apa pun atas mereka, dan kalian juga terbebas dari sumpah.

)t-3? fi- lurur'ir?'rti :t!E luereka berkata, ,,Bagaimana

mungkin kami mensambil sumpah l<aum yang kafir-?') Dalam riwayat

Al-Laits disebutkan,'Si,ai TMenerima) sebagai ganti litf (mengambil).
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Dalam riwayat Abu Qilabah disebutkan, e'*;i U:j&'o1 oiq-g
Ot,.ilr;- (Mereka tidak akan peduli membunuh kami semua kemudian

merelra bersumpah). Demikian juga dalam riwayat Sa'id bin Ubaid
tanpa menyebutkan penawaran sumpah kepada pihak tertuduh,
sebagaimana juga yang disebutkan'dalam riwayat Yahya bin Sa'id
yang lebih dulu beliau meminta bukti.

Cara memadukannya, bahwa sebagian periwayat hafal apa

yang tidak dihafal oleh yang lainnya, sehingga dapat diartikan bahwa
pada mulanya beliau meminta bukti, namun karena tidak ada bukti,
maka beliau menawarkan kepada mereka ftaum Anshar) untuk
bersumpah (namun mereka juga menolak karena enggan bersumpah
untuk sesuatu yang tidak mereka saksikan). Setelah itu ditawarkan
kepada mereka agar pihak tertuduh (kaum Yahudi) yang bersumpah
(yakni sumpah penyangkalan), namun mereka (kaum Anshar) juga
menolak (karena tidak percaya kepada sumpah kaum Yahudi).

Adapun pandangan sebagian orang bahwa penyebutan bukti
(dalam riwayat ini) hanya perkiraan, dengan alasan bahwa Nabi SAW
telah mengetahui bahwa saat itu di Khaibar tidak ada seorang pun dari
kalangan kaum muslimin, adalah pendapat yang tidak bisa diterima.
Karena walaupun di sana belum ada seorang pun dari kaum muslimin
yang tinggal bersama kaum Yahudi Khaibar, namun pada kisah ini
disebutkan batrwa sejumlah orang dari kaum muslimin berangkat ke
sana untuk memanen kurban. Sehingga ada kemungkinan bahwa ada

rombongan iain dari kaum muslimin yang juga berangkat ke sana

walaupun tidak untuk tujuan tersebut.

Tentang pencarian bukti dalam kisah ini kami telah
menemukan syatrid dari jalur lairurya yang diriwayatkan oleh An-
Nasa'i dari jalur Abdullah bin Al Akhnas, dari Amr bin Syu'aib, dari
ayahnya, dari kakeknya , jui ,:fr qre.f ,;u, *$'6ll ;:"\i'tl!;';;.r oi

uj ,ir-6 Srrqi'iiil ixi u ,p .or+b nat 
,';- : *h, & *t li,,

',D)"t :,5,6 r'ng;gt,* W65 6t) ij+a *i,j,'!, l?,,
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',t4 ,i,6 .'&',ryLil;r-s,itt .'&i I g ,.p'+i :-iK,i,6 .:ei;i
t:A:- is (Bahwa lbnu Muhayyishah yang muda d,idapati terbunuh di

gerbang Khaibar, lalu Rasulullah SAW bersabda, "Datangkan dua

salrsi terhadap orang yang membunuhnya, maka aku akan

menyerahkan kepadamu tali pengikat si pelalat." Dia berkata,
"Wahai Rasulullah, bagaimana mungkin aht menemukan dua salcsi,

karena aku menemukannya telah terbunuh di gerbang mereknT"
Beliau bersabda, "Kalau begitu engkau bersumpah lima puluh knli."
Dia berknta, "Bagaimana mungkin alcu bersumpah mengenai sesuatu

yang tidak aku ketahui." Beliau bersabda, "Engkau mau meminta

sumpah lima puluh orang dari mereka?" Dia menjawab, "Bagaimana

munglcin, mereka itu knum Yahudi.") Sanadimshahih lagi hasan, dan

ini merupakan nash mengenai pengertian yang saya sebutkan tadi.

Abu Daud juga meriwayatkan dari jalur Ababah bin Rifa'ah
dari kekaknya, Rafi' bin Khadij, dia berkata, 'P. )A\i'U h,)'&1
p ,b or3eli 9r+re ,'J,t!'#i *?nt ,), 4t Jt6i$:t'.c[jlt, ,\.&

"* 
"o**w1,i:rijr'i 6p,Mt b "t;t'J'*il, j't )n4a

i"ii dr+ '#bt (seorang laki-laki dari golongan Anshar ditemukan

terbunuh di Khaibar, lalu para walinya datang menemui Nabi SAW,

beliau pun bersabda. "Dua saksi yang bersaksi terhadap pembunuhan

teman kalian." Dia berkata, "Di sana tidak ada seorang pun dari
kalangan kaum muslimin, mereka semua knum Yahudi, dan merekn

dapat melakukan kejahatan yang lebih buruk dari ini.")

W'ol Fi,e,r h' * yt j"36f (Maka Rasutuilah SAW

{idak senang menggugurkan fdarahnyaJ). Maksud '#3- 
adalah

rnenggugurkan.

'iu it; tl (Sehingga beliau membayar diyatnya dengan seratus

ekor).Dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan dengan redaksi, F\
(Dengan seratus ekor). Sementara dalam riwayat Abu Laila
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disebutkan, 9* ;ta ttSj (Sehingga beliau membayar diyatnya dari

beliau sendiri\. Dalam riwayat Yahya bin Sa'id disebutkan , tnlt'il;ti

Y+ b ;f+, * h' (J'l., (Sehingga Nabi SAW membayar diyatnya dari

beliau sendiri). Selain itu, dalam riwayat Hammad bin Zaid
disebutkan dengan redaksi, *!.b (Dari pihak beliau). Dalam riwayat

Al-Laits darinya disebutkan ,'& ,Pi Pj *h, ,P 4, U; ot, fi
(Setelah beliau m,elihat fiandisinyal seperti itu, beliau pun

memberilran diyatnya).

F:.Ut,t)'U (Unta zakat). Sebagian orang menyatakan, bahwa

redaksi ini kesalahan dari Sa'id bin Ubaid, karena Yahya bin Sa'id

menyatakan dengan lafazh, 9*|a (Dari beliau sendiri). Sebagian

orang memadukan kedua riwayat itu dengan kemungkinan, bahwa

beliau membelinya dari unta zakat dengan harta beliau sendiri. Atau
yang dimaksud dengan lafazh, g*,J+ adalah dari Baitul Mal yang

diproyeksikan untuk kemasalahatan umum. Disebut zakat,

berdasarkan fungsinya yang diberikan secara cuma-cuma (bukan

utang) untuk menyelesaikan pertikaian dan perselisihan. Sebagian

orang mengartikan berdasarkan zhahitnya, yang mana Al Qadhi Iyadh

menceritakan dari sebagian ulama tentang bolehnya menggunakan

zakat untuk kemasalahatan umum, dan dia berdalil dengan hadits ini
dan hadits lainnya.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, sedikit penjelasan mengenai ini
telalr dipaparkan pada pembatrasan tentang zakat, yaitu dalam

penjelasan hadits Abu Las yang mengatakan, ,r*?tt & Ut fu
'€, e Y,-U, ,t)b f) -!b '&j Q'rou sAW menganglan kami dengan

unta dengan unta zakat saat pelaksanaan haji).Bedasarkan ini, maka

yang dimaksud dengan ) r, adalah yang dibawah perintah dan

kekuasaannya, dan untuk membedalcan bahwa diyat itu tidak
dibebankan kepada kaum Yahudi atau pun lainnya.
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Al Qurthubi dalam kitab Al MuJhim berkata, '.Nabi SAW
melakukan itu berdasarkan kemuliaannya dan kelihaian siasatnya serta
untuk mendatangkan kemasalahatan dan mencegah kerusakan dengan
cara yang halus. Apalagi dalam kondisi tidak tercapainya pemenuhan

hak. Riwayat yang menyebutkan, g* ga (dari beliau sendiri) reblh

shahih daripada riwayat yang menyebutkan, $lzlr prlb (dari unta

zakat). Bahkan, ada yang mengatakan bahwa redaksi ini keliru. yang

lebih tepat adalah tidak menyalahkan periwayat selama itu
memungkinkan."

Selanjutnya dia mengemukakan beberapa pengertian, di antara
yang telah disebutkan tadi dan menambahkan, "Kemungkinan bahwa
itu adalah pinjaman dari unta zakat untuk nanti beliau bayar dari harta
rampasan (milik beliau sendiri). Atau bahwa p'ara wali korban berhak
terhadap zakat sehingga beliau memberi mereka. Atau beliau
memberikan itu kepada mereka dari bagian zakat yang diproyeksikan
untuk membujuk sebagai sikap kelembutan hati terhadap mereka dan
untuk mengundang simpati dari kaum yahudi."

Abu Laila menambahkan dalam riwayatnya, sibt'it ,|l+" je
iilV &olrrt berkata, "Lalu seekor unta menendanglat.') Dalam riwayat

Flammad bin Zaid dari Yahya disebutkan , i-J?i 
.ryli'cJdi..'U 

dS i:3,ii
o&t #'i d rf.t (Aku mendapati salah seekor unta dari unta-

unta itu, lalu unta itu masuk ke dalam knndang mereka, lalu
ntenendanglu dengan kakinya). Sementara dalam riwayat Syaiban bin
Bilal disebutkan, *.du: .;aitrAr'uJllt,'ry"tilU ,pSi .tii lSunggung salah

seekor unta dari antara unta-unta itu menendangtat di kandang).
Dalam riwayat Muhammad bin Ishaq disebutkan, ;k US ;;i O )tj
63?i utt {.*i,;; * (Maka demi Ailah aht tidak tupa, bahwa

seekor unta muda berwarna merah telah menendanght ketrka atat
s ed ang m en ggirin gny a).
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Pelaiaran vane dapat diambil:

1. Hadits ini menetapkan syariat qasamah. Al Qadhi Iyadh

berkata, "Hadits ini merupakan salah safu pokok syariat dan

salatr satu kaidah hukum serta salah satu rukun kemasalahatan

para hamba. Semua imam dan para salaf dari kalangan sahabat

dan tabiin, serta ulama umat dan para ahli fikih Amshar dari

Hijaz, Syam dan Kufah telah mengambil dalil ini walaupun

cara pengambilannya berbeda. Diriwayatkan juga sikap

tawaqquf dari sejumlah ulama sehingga mereka tidak

berpandangan batrwa hukum qasamah berlaku dan tidak

menetapkannya sebagai suatu hukum syariat. Demikian

madzhab Al Hakam bin Utaibah, Abu Qilabah, Salim bin

Abdillah, Sulaiman bin Yasar, Muslim bin Khalid dan Ibrahim

bin Ularyah, dan de,mikian juga kecenderungan Imam

Bukhari. Selain itu, diriwayatkan dari Umar bin Abdil Aziz

tentang perbedaan sikapnya dalam masalah ini."

Saya (Ibnu Hajar) katakarU ini menafikan bagran awal

perkataannya yang menyatakan bahwa semua imam

mengambilnya. Selain ifiL telah dikemukakan juga di awal bab

ini nukilan dari orang-orang yarlg tidak mengangg4p

disyariatkannya qasamah, dan di arfiara mereka ada beberapa

orang yang tidak disebutkan oleh Al Qadhi.

Selanjutnya Al Qadhi berkata "Ada perbedaan pendapat Malik

tentang disyariatkannya qasamah dalam kasus pembunuhan

tidak disengaja. Banyak yang berbeda pendapat mengenai

disyariatkannya qasamah dalam kasus pembunuhan di sengaj4

apakah dengan itu ditetapkan qishash atau diyat? Sebagian

ulama Hijaz berpendapat bahwa qishash ditetapkan bila syarat-

syaratnya terpenuhi. Demikian pendapat Az-Ztrhi, Rabi'ah,

Abtr Az-Zinad, Malik, Al-Laits, Al Arza'i, Asy-Syafi' dalam

salah satu dari dua pendapatnya, Ahmad, Ishaq, Abu Tsaur dan

Daud. Diriwayatkan juga de,mikian dari sebagian satrabat,
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seperti lbrnt Az-Zubair. Sementara ada riwayat berbeda dari

Umar bin Abdul Aziz. Abu Az-Zinad mengatakan, 'Kami
berpendapat dengan qasamah dan para sahabat masih banyak.

Sungguh aku melihat bahwa mereka ada seribuan orang, dan

tidak ada yang berbeda pendapat'."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, ltbu Az-Zinad menukil ini dari

Kharijah bin Zaid bin Tsabit seperti yang dinukil oleh Sa'id

bin Manshur dan Al Baihaqi dari riwayat Abdurratrman bin
Abi Az-Zinad, dari ayahnya. Jika tidak demikian, maka

tidaklah benar ltbu Az-Zinad pernah berjumpah dengan dua

puluh orang sahabat, apalagr seribu orang.

Selanjutnya Al Qadhi mengatakan, bahwa dalil mereka adalatr

hadits bab ini. Maksudny4 hadits yang berasal dari riwayat
Yahya bin Sa'id yang saya singgung tadi. Karena hadits itu
dari jalur-jahx shahih yang tidak tertolak.

2. Hadits ini menunjukkan bahwa bisa dibebaskilmya pendakwa

dari keharusan menunjukkan bukti, kemudian ditawarkan
kepada pendakwa, apakah pendakwa mau bila terdakwa yang

bersumpah. Mereka berdalil dengan hadits Abu Hurairah, $t
uC-ijr 11.*b &tdt ,)"',;Ati ,eilt ;t lnAai kewajiban

pendalcwa, sedangkan sumpah kewajiban terdala,va, kecuali
qasamah).

Malik berkata, '?ara imam terdahulu dan kemudian telah

sepakat, batrwa para pendakwa yang lebih dulu ditawari

bersumpah, karena bila pihak pendakwa menguatkan dengan

kesaksian atau keraguan, maka sumpah menjadi haknya.

Mereka mengatakan, bahwa ini adalatr Sunnah dan merupakan

pokok yang kokoh untuk kehidupan manusia dan mencegah

kalangan yang melampaui batas, serta menyelisihi klaim-klaim
mengenai hana sebagaimana dalam riwayatnya. Setiap dasar

harus diikuti, digunakan dan tidak menrbuang suatu Sunnatr
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karena Sunnah lainnya. Mereka menjawab tentang riwayat

Sa'id bin Ubaid 
-yakni 

yang disebutkan pada hadits bab ini-
dengan pendapat para ahli hadits, bahwa itu adalah persepsi

dari periwayatrya. Karena dalam redaksinya disebutkan

pembebasan pendakwa (dari pembuktian) dengan bersumpah,

namun tidak disebutkan pengembalian sumpah (yalari bila

pendakwa tidak dapat membuktikan dan enggan bersumpah)'

Sementara riwayat Yahya bin Sa'id mengandung tarnbahan

dari periwayat yang tsiqah lagr hafizh, sehingga harus

diterima. Hal ini tentunya menjadi jalan bagi yang belum

mengetahuinya."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, akan ada tarrbatran keterangan

mengenai masalatr ini.

Al Qurttrubi berkata, "Aturan pokok dalam daloraan, batrwa

sumpalr adalah hak kepada terdakwa, sedanglan qasamah

merupakan aturan tersendiri karena tidak adanya bukti

pembunutran, karena pelaku melakukan pembunuhan secara

tersembunyi dan dalam keadaan suny. Ini dikuatkan oleh

riwayat shahih yang disepakati ke-sftahih-awry4 dan selain

qasamah tetap sebagaimana asalnya. kri bukan berafti keluar

dari ketentuan pokok secara umum, tapi karena perkataan

terdakwa dianggap benar karena kekuatan pihaknya

berdasarkan hukum asalnya, yaitu terbebas dari tuduhan.

Selain itu, dalam kasus qasamah, hal ini berada di pihak

pendakwa karena kekuatan pihalcnya dengan adanya indikasi

yang menguatkan tuduhannya."

Iyadh berkata, "Mereka yarlg melryatakan di1lat lebih

mendatrulukan terdakwa untuk bersumpah, kecuali Asy-Syaf i
dan Ahmad, keduanya sependapat dengan jumhur, yalad

sumpah lebih dulu ditawarkan kepada pendakw4 lalu bila

pendalora me,nolak maka ditawarkan kqpada terdakwa.

Sementara ulama Kufah, mayoritas ulama Bashrah, sebagian
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ulama Madinah, dan Al Auza'i berpendapat sebaliknya, dia

mengatakan, bahwa diminta bersumpah dari 50 orang wilga
sehingga menjadi 50 sumpah untuk menyatakan, bahwa kami

tidak tidak membunuhnya dan tidak mengetahui siapa

pembunuhnya. Jika mereka bersumpah demikian, maka

mereka bebas. Tapi jika sumpah mereka kurang dari jumlah

itu, atau enggan bersumpah, maka para pendakwa bersumpah

terhadap satu orang, dan mereka pun berhak terhadapnya. Jika

sumpah mereka kurang, maka berlaku diyat. Utsman Al Batti

dari ahli fikih Bashrah mengatakan, bahwa kemudian dimulai

dengan menawarkan sumpah kepada para terdakwa (tenuduh),

jika mereka bersumpah maka tidak ada kewajiban apa-apa atas

mereka. Ulama Kufah mengatakan, bahwa jika mereka

bersumpah, maka diyat diwajibkan atas mereka. hi
diriwayatkan juga dari Umar."

Dia berkata, "Mereka semua sependapat, bahwa tidak

mengharuskan qasamah hanya berdasarkan klaim para wali

korban kecuali ada syubhat yang menguatkan dugaan.

Kemudian mereka berbeda pendapat mengenai syubhat itu

menjadi tujuh pendapat." Setelatr itu dia menyebutkarulya

dalam beberapa poin penting sebagaimana berikut:

a. Korban mengatakan (sebelum meningal), "Darahku ada

pada si fulan," (yakni dia berhak atas darah si fulan) atau

dengan redaksi serupa lainnya, walaupun tidak ada bekas

atau luka, maka itu mengharuskan qasamah menurut

Malik dan Al-Laits, sedangkan yang lain tidak

berpendapat demikian. Sebagian ulama madzhab Maliki
mensyaratkan adanya bekas atau luka. Imam Malik

berdalil dengan kisah sapi bani Israil, dia berkata,

"Dalilnya, bahwa orang tersebut hidup lalu

memberitahukan pembunuhnya." Namun pandangan ini

ditanggapi, bahwa segi pendalilannya kabur, bahkan



b.

Ibnu Hazm menyangkalnya. Mereka juga berdalil, bahwa

si pembunuh menantikan kelengahan manusia agar tidak

ditemukan bukti. Seandainya pengakuan korban tidak
dipakai, tentu hal itu akan menyebabkan darahnya sia-

sia, kareaa dalam kondisi itu jauh kemungkinan untuk

berbohong, bahkan lebih dekat kepada kebaikan dan

ketakwaan. Demikian biasanya kondisi orang yang

menjelang ajal.

Orang atau beberapa orang bersaksi dengan kesaksian

yang porsinya tidak memenuhi untuk mengarnbil

keputusan, misalnya hanya satu orang yang adil, atau

banyak orang tapi tidak adil. Demikian pendapat

me,nurut Malik dan Al-Laits serta disepakati oleh Asy-
Syaf i dan yang mengikutinya.

Dua orang yang adil bersaksi tentang perrukulan,

kemudian setelah pemukulan itu korban masih hidup

selama beberapa hari, lalu meninggal tanpa diselingi

dengan siuman. Malik dan Al-Laits berkata, 'Dalam
kasus ini dihanrskdn qasarnaft." Sementara Asy-Syaf i
berkata" "Dihanrskan qishash dengan kesalcsian

tersebut."

Korban ditemukan dan pada seseorang atau di dekatnya

atau di tangannya terdapat alat yang dapat membunutr,

ada juga 
-misalnyra- 

bekas daratr padany4 dan tidak
ada orang lain selainnya. Dalam hal ini diharuskan

qasamah menurut Malik dan Asy-Syaf i.

Ada dua kelompok yang berkelahi, lalu ditemukan
korban di antara keduanya, maka menurut jumhur dalam

hal ini dihanrskan qasamah. Menurut suatu riwayat dari

Malik, qasamah dil*rususkan bagi kelompok yang bukan

asal kelompok si korban, kecuali bila korban tidah
berasal dari kedua kelompok yang b€rtikai, maka

c.

d.
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qasamah diberlakukan terhadap kedua kelompok.

f. Korban dalam kerumunan (keramaian). Perbedaan

pendapat mengenai ini telah dipaparkan dalam bab

tersendiri.

g. Korban ditemukan di suafu tempat atau suatu suku, maka

dalam kasus ini diharuskan qasamah menurut Ats-

Tsauri, Al Auza'i dan Abu Hanifah serta para pengikut

mereka. Menurut mereka, tidak diharuskan qasamah

selain kasus seperti itu. Syaratnya, menurut mereka

selain ulama madzhab Hanafi, ada bekas pembunuhan

pada diri korban. Jumhur berpendapat batrwa dalam

kasus semacam itu tidak ada qasamah, tapi menjadi

gugur, karena korban dibunuh dan dibuang di suatu

tempat untuk menebar tuduhan. Demikian juga pendapat

yang dikatakan oleh Asy-Syaf i, dan juga merupakan

salah satu riwayat dari Ahmad, kecuali seperti kisah yang

disebutkan pada bab ini, maka diaralrkan kepada

q as amah karena adanya unsur permusuhan

Sementara ulama madzhab Hanafi dan yang sependapat

dengan mereka menyatakan bahwa tidak ada kondisi yang

rnengharuskan qasamah kecuali yang kasusnya seperti itu
(seperti dalam hadits bab ini). Dalil jumhw adalah

dianalogikan dengan peristiwa tersebut. Intiny4

menyingkronkan klaim mengenai sesuatu yang menunjukkan

kebenaran si pendakwq sehingga bila si pendakwa bersumpah

maka dia berhak terhadap apa yang dinyatakannya.

Ibnu Qudamah berkata, "[Jlama madzhab Hanafi berpendapat,

batrwa bila ditemukan korban di suatu tempat, lalu walinya

menunjuk 50 orang dari sekitar lokasi ditemukannya korban

pembunuhan untuk bersumpah 50 kali batrwa mereka tidak

membunuhnya dan tidak mengetatrui pembunuhnya. Jika tidak

samyai 50 orang maka dengan mengulang sumpah. Sedangkan

640 _ FATHUL BAARI



J.

pihak tertuduh yang tidak bersumpah, maka ditahan hingga

bersumpah atau mengaku. Mereka berdalih dengan atsar Umar,

bahwa dia meminta sumpah 50 orang dengan 50 sumpah dan

memutuskan diyat atas mereka."

Namun pandangan ditanggapi, bahwa kemungkinan mereka

mengakui itu dalam kasus pembunuhan tidak disengaja dan

mengingkari kesengajaan, karena ulama madzhab Hanafi tidak

memberlakukan hadits ahad bila menyelisihi yang pokok,

walaupun hadits itu berstatus marfu'. Maka, bagaimana

mungkin mereka berdalih dengan hadits ahad yang mauquf lagtr,

menyelisihi pokok, dan mengharuskan sumpah terhadap

terdakwa (pihak tertuduh).

Hadits ini adalah dalil yang menyatakan adanya qishash dalam

kasus qasamah berdasarkan sabda beliau, iJCL! 
'oit J-5

(Maka lrnlian berhak terhadap pembunuh kalian). Dalam

riwayat lain disebutkan dengan redaksi, '$tL-b i3 (Darah

teman kalian).

Ibnu Daqiq Al Id berkata, "Berdalil dengan riwayat yang

menyebutk *, #l;'el*J Qalu diserahkan tati pengikatnya)

lebih kuat daripada berdalil dengan riwayat yang menyebutkan

redaksi, }<7t:e i:: @arah teman katian).Karena redaksi Uii
#:l (diserahkan tali pengitratnya) adalah redaksi yang biasa

digunakan dalam menyerahkan pembunuh kepada wali korban.

Jika yang diwajibkan adalatr diyat, tentu tidak akan digunakan

redaksi ini, karena redaksi ini lebih dominan digunakan dalam

penyerahan pernbunuh (si pelaku pembunuhan kepada wali
korban). Selain itu, berdalil dengan riwayat yang menyebutkan

redaksi, |S€* i:s (darah teman lnlian\ lebih kuat daripada

dengan riwayat yang menggunakan redaksi, &r-t Qtembunuh

lratian) atau'fqb (teman kalian),karena pada redaksi itu ada
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kata yang tidak dinyatakan, perkiraannya yang kuat adalah 4)
'f.\-b (diyat teman kalian). Setelah adanyapemyataan diyat,

maka perlu penalcwilan redaksi karena tidak dinyatakannya

pengganti redaksi, 'l+rb i5 (darah teman kalian), sedangkan

pernyataan tidak jelas yang menyelihi riwayat asalnya, bila
argumennya berdasarkan kata yang tidak dijelaskan (yakni

berdasarkan hasil perkiraannya), maka bila lebih mendekati

bila diartikan dengan sesuatu yang berarti penumpatran darah.

Pendapat yang mengartikan i+Je i:s (darah teman katian)

dengan korban, bukan pembunuh, maka ini tidak bis diterima

oleh redaksi, p-4r-i't('&*i:t (darah teman kalian atau

pembunuh knlian)."

Pandangan ini ditanggapi, batrwa kisahnya sama namun

redaksinya berbeda-beda karena perbedaan ungkapan para

periwayatnya sebagaimana yang telah dijelaskan. Oleh sebab

itu, tidak tepat berdalih dengan redaksiny4 karena tidak dapat

dipastikan mana redaksi yang berasal dari Nabi SAW.

Orang yang berpendapat qishash juga berdalil dengan riwayat

yang diriwayatkan oleh Muslim dan An-Nasa'i dari jalur Az-

Zuhi, dari Sulaiman bin Yasar, dan Abu Salamah bin
Abdurrahman, dari sejumlah satrabat Rasulullah SAW, bahwa

qasamah pemah beriaku di masa jahiliyah dan Nabi

menyetujui apa yang biasa berlaku pada masa.iahiliyah serta

pemah memutuskan dengan itu kepada golongan Anshar

terkait dengan korban'yang diternukan di Khaibar yang mereka

klaim batrwa itu dilalarkan oleh kaum Yatrudi. Hal ini didasari

oleh kenyataan bahwa pada masa jahiliyah mereka dapat

membalas membunuh dengan qasamah.

Selain itu, rnereka juga berdalil dengan hadits yang

diriwayatkan oleh Abu Daud dari jalur Abdunahman bin
Bujaid, dia berkata, "Sesungguhnya Sahal 

-yakni 
Ibnu Abi
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Khatsmah- telah melakukan kekeliruan dalam haditsnya yang

menyebutkan, bahwa Rasulullah SAW mengirim surat kepada

kaum Yahudi (yang isinya): 'sesungguhnya telah ditemukan

korban pembunuhan di lokasi kalian, maka bayarlah diyatnya'.

Maka mereka pun mengirim surat dengan bersumpah (yang

isinya): 'Kami tidak membunuhnya dan tidak mengetahui

pembunuhnya'. Lalu beliau membayar diyatnya dari harta

beiiau sendiri." Namun ini disanggah oleh Asy-Syaf i dan

dinyatakan mursal. Di samping itu, ini bertentangan dengan

riwayat yang diriwayatkan oleh Ibnu Mandah dalam kitab Ash-

Shafuabah dari jalur Makhul: Amr bin Abi Khuza'ah

menceritakan kepadaku, bahwa ada seorang korban

pembunuhan di kalangan merekapada masa Rasulullah SAW,

lalu beliau menetapkan qasamah kepada Khuzaimah (untuk

bersumpah), 'Demi Allah kami tidak membunuh dan tidak

mengetahui pembunuhnya'. Setelah itu masing-masing mereka

bersumpah tenta4g dirinya dan menanggung diyat." Status

Amr sebagai sahabat masih diperselisihkan.

Ibnu Abi Syaibah menukil dengan sanad yang jayyid htngga

Ibrahim An-Nakha'i, dia berkata, "Qasamah pernah berlaku

pada masa jahiliyatr, yaitu bila ditemukan korban pembunuhan

di lokasi suatu kaum, maka dimintakan sumpah 50 orang dari

mereka (dengan menyatakan), 'Kami tidak membunuh dan

tidak mengetahui pembunuhnya'. Jika sumpahnya kurang

maka dikembalikan kepada mereka (pendakwa), kemudian dia

menanggrmg diyatnya."

Mereka yang berpendapat bahwa tidak ada kewajiban lain

selain diyat, berpedoman dengan riwayat yang dinukil oleh

Ats-Tsauri dalam kitab Al Jami',Ibnu Abi Syaibah dan Sa'id

bin Manshur dengan sanad yang shahih hingga Asy-Sya'bi,

dia berkata, "Ditemukan korban pemunuhan di antara dua desa

bangsa Arab, lalu Umar berkata, 'Ukurlah jarak antara
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keduanya, desa mana yang lebih dekat kepada korban, lalu
mintakanlah mereka bersumpah 50 kali sumpah dan tetapkan

diyat atas mereka'."

Selain itu, Asy-Syafi pun menukil dari Suffan bin Uyainah,
dari Manshur dari Asy-Sya'bi, bahwa Umar pernah mengirim
surat mengenai korban pembunuhan yang ditemukan di antara

Khairan dan Wadi'ah, yang isinya menganjurkan agar diukur
jarak dari kedua desa itu (kepada lokasi ditemukannya korban),

lalu desa mana yang lebih dekat harus mengeluarkan 50 orang

dari mereka, lantas dibawa ke Makkah dan dimasukkan ke

Hijr. Setelah itu Umar meminta mereka bersumpah, kemudian

menetapkan diyat atas mereka. Selanjutnya Umar berkata,
'Sumpah kalian telah melindngi daratr kalian, namun tidak
menggugurkan darah seorang muslim'."

Asy-Syaf i berkata, "Asy-Sya'bi menerima riwayat ini dari Al
Harits Al A'war, sedangkan Al Harits riwayatnya tidak
diterima."

Riwayat ini memiliki hadits pendukung yang berstatus marfu'
dari hadits Abu Sa'id yang diriwayatkan oleh Ahmad, bahwa

seorang korban pernbunuhan pernah ditemukan di antara dua

des4 lalu Nabi SAW memerintahkan agar diukur jarak yang

iebih dekat kepada salah satunya, kemudian diyat ditetapkan

atas desa yang lebih dekat." Tapi sanad riwayat ini lemah.

Abdurrazzaq dalam trtab Al Mushannafberkata, "r{ku pernah

bertanya kepada Ubaidullah bin Umar Al Umari, 'Apakah
engkau pernah tahu bahwa Rasulullah SAW mengqishash

dengan qasamah?' Dia menjawab, 'Tidak'. Aku bertanya lagi,
'Abu Bakar?' Dia menjawab, 'Tidak'. Aku bertanya lagi,
'lJmar?' Dia menjawab, 'Tidak'. Aku berkata, 'Lalu mengapa

kalian menerapkannya?' Dia kemudian terdiam."

At Baihaqi meriwayatkan dari jalur Al Qasim bin
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Abdurahman, batrwa Umar berkat4 "Qasamah mengharuskan

diyat dan tidak mengugurkan darah." hri dijadikan dalil oleh

ulama madzhab Hanafi tentang bolehnya mendengarkan klaim

pembunuhan yang tidak jelas pelakunya, karena saat itu kaum

Anshar menuduh kaum Yahudi telah membunuh teman

merek4 dan Nabi SAW mendengarkan klaim mereka.

Pandangan ini disanggah, bahwa apa yang disebutkan oleh

kaum Anshar itu bukan merupakan klaim antara dua pihak

yang bersengketa, karena di antaru syaratnya, bila pihak

tertuduh tidak hadir, maka ketidakhadirannya diudzur.

Kalaupun kita tidak menganggap syarat ini, tapi Nabi SAW

telatr menjelaskan kepada mereka, bahwa dakwaan (klaim)

hanya ditujukan kepada satu orang, berdasarkan sabda beliau,

#ifljl 'e:,-5'& ,E: & ,t# (Katian bersumpah

mengenai seseorang dari antara mereka, lalu akan diserahkan

tali pengilratnya kepada kalian).

Redaksi 'P ,Pi o* 1*engenai seseorang dari antara

mereka) adalah dalil yang menyatakan bahwa qasamah hanya

terhadap satu orang. Demikian pendapat Ahmad dan pendapat

yang masyhur dari Malik.

Sementara jumhur berkata, "Disyaratkan agar ditujukan

terhadap orang tertentu, baik satu orang atau pun lebih."

Kemudian mereka berbeda pendapat, apakah qishashnya

dikfiususkan pada satu orang, ataukah semuanya? Pembahasan

tentang ini telah dipaparkan.

Asyhab berkata, "Mereka berhak merninta sumpah banyak

orang dan memilih satu orang untuk dibunuh, sedangkan yang

lainnya dipenjara dan dipukul sebanyak masing-masing seratus

kali." Ini adalah pendapat yang tidak pernah diungkapkan oleh

orang lain sebelumnya.

Hadits ini juga menunjukkan bahwa sumpah dalam kasus4.
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5.

6.

qasamah hanya menyatakan tentang pembunuh. Caranya
dengan mempersaksikan dan pemberitatruan orang yang
dipercaya disertai dengan indikator yang menunjukkannya.

Orang yang ditawarkan sumpah kepadanya lalu dia menolak,
tidak langsung diputuskan kecuali setelah ditawarkarurya
sumpah kepada pihak lainnya. Demikian pendapat yang
masyhur dari jumhur. Sedangkan menurut Ahmad dan ulama
madzhab Hanafi, bahwa diputuskan atasnya tanpa harus

menawarkan sumpah kepada pihak lainnya.

@samah dilakukan sebanyak lima puluh. Lalu ada perbedaan

pendapat tentang jumlatr orang yang bersumpah.

Asy-Syaf i berkata, "Tidak diharuskan pemberian hak kecuali
para ahli waris bersumpah 50 kali sumpah, baik jumlah mereka
sedikit maupun banyak. Jika jumlahnya mencapai jumlah
sumpah, maka masing-masing bersumpah satu kali, dan jika
kurang atau sebagian mereka menolak bersumpah, maka sisa
sumpah ditawarkan kepada yang lain. Jika hanya satu orang,
maka dia bersumpah 50 kali sumpah, dan dia berhak. Batrkan
bila yang bersumpah itu adalah ahli waris (ashabul furudh),
atau karena ashabah, nasab maupun wala', maka diaberhak."

trmam Malik berkata, "Jika wali darah (yakni wali korban)
hanya satu orang, maka digabungkan dengan ashabah korban,
dan tidak boleh ditambah dengan yang lain. Jika wali korban
lebih dari 50 orang, maka yang besumpah hanya 50 orang saja
dari mereka."

Al-Laits berkata, trr{ku belum perna}r mendengar seorimg pun
mengatakan, bahwa itu bisa diwakili oleh 3 orang."

Az-Zuhi mengatakan dari Sa'id bin Al Musalyab, "Yang
pertama kali menggugurkan qasamah dari 50 adalah

Muawiyah."

Az-zlfiri berkata, "Abdul Malik pernah memutuskan dengan
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7.

qasamah, kemudian Umar bin Abdul Aziz mengembalikan

kepada perkara semula."

Hadits ini menganjurkan agar orang yang lebih tua sebaiknya

lebih didahulukan dan dihormati dalam mengemukakan

perkara yang penting jika dia memang cakap dalam hal itu,

tapi tidak demikian jika yang lebih tua tidak cakap dalam hal

itu. hilah pengertian didahulukan orang yang lebih tua dalam

hadits bab ini. Hal ini karena wali darah tidak cakap dalam hal

itu sehingga hakim meminta keterangan dari kerabatnya urtuk
menggantikan posisinya dalam dakwaan, atau karena alasan

lain.

Hadits ini menganjurkan agar bersikap ramah dan menghibur

para wali korban. Ini bukan berarti memutuskan terhadap

orang-orang yang tidak hadir, karena tidak ada dalawaan

terhadap orang yang tidak hadir, sebab hal ini hanya berupa

pemberitahuan mengenai peristiwa yarlg terjadi, lalu hakim

menyebutkan hukum yar'g bisa diputuskan dengan dua

kemungkinan. Oleh karena itu, beliau mengirim surat kepada

orang-orang Yahudi setelah terjadinya obrolan tersebut. Dari

sini dapat disimpulkan, bahwa jika hanya sekadar dakwaan

ftlaim) tidak harus menghadirkan pihak yang didakwa

(dituduh), karena untuk menghadirkannya ada kesibukan

tersendiri, di samping juga memerlukan biaya. Bila dakwaan

itu cukup kuat menampakkan syubhat, apakah harus

menghadirkan pihak terdakwa atau tidak? Pendapat yangrajih,
bahwa itu tergantung jauh dan dekatnya jarak serta berat dan

ringannya dampak yang ditimbulkan.

Hadits ini menjelaskan bahwa surat menyurat dan informasi

dari satu orang dianggap cukup memadai bila pembicaraan

secara langsmg dapat dilakukan.

Sebelum surnpatr ditawarkan oleh hakim, maka tidak

menimbulkan danrpak apa-apa. Hal ini berdasarkan perkataan
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11.

kaum Yahudi yang menyampaikan jawaban, "Demi Allah,
kami tidak membunuh." Juga, perkataan mereka (para wali
korban), "Kami tidak rela dengan sumpahnya kaum Yahudi."
Karena tidak mempercayu kejujuran mereka mengenai apa
yang mereka ketahui, sebab mereka berani berdusta dan

mengemukakan sumpah palsu.

Dakwaan dalam qasamah harus mengandung unsur
permusuhan atau ketegangan (antara kedua belah pihak). Ada
perbedaan pendapat mengenai didengarkannya dakwaan yang

tidak mengharuskan qasamah. Mengenai ini ada dua riwayat
dari Ahmad. Sementara Asy-Syaf i berpendapat harus

didengar berdasarkan hadits, ,1b Jrr-Jjt s)b i)-$t (ru*pol,

adalah kewajiban terdah,va) setelah redaksi, !tJ' ,#-;
&tt;lt Jv; ,6?,i eil ft*tur(Seandainya manusia diberi

berdasarkan daltwaan mereka, tentu orang-orang akan
mendala,va nyawa dan harta orang lain). Selain itu, ini adalah
dakwaan yang berkenaan dengan hak manusia, sehingga harus
didengar dan dimintakan sumpah. Kadang terdakwa mengaku
sehingga kebenaran tentang pembunuhan bisa ditetapkan, dan
tidak diterima penarikan pengakuan. Jika menolak bersumpah,
barulah ditawarkan kepada pendakwa dan dia berhak qishash
dalam kasus pembunuhan disengaja, atau diyat dalam kasus
pembunuhan tidak sengaja. Sedangkan menurut ulama
madzhab Hanafi, sumpah tidak ditawarkan kepada pendakwa.
Ini juga merupakan riwayat lain dari Ahmad.

Apabila para pendakwa dan para terdakwa enggan bersumpah,

maka diyatnya ditanggung oleh Baitul Mal.

Orang yang bersumpah dalam kasus qasamah tidak
disyaratkan laki-laki atau pun baligh berdasarkan kemutlakan
sabda beliau, 'fu',# (lima puluh orang dari katian).

Demikian menurut Rabi'ah, Ats-Tsauri, Al-Laits, Al Auza'i

12.

13.
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dan Ahmad. Sedangkan Malik mengatakan, bahwa kaum
wanita tidak termasuk dalam masalah qasamah, karena

qasamah adalah kasus pembunuhan, sedangkan dakwaan atau

sumpah kaum wanita tidak didengar dalam kasus ini.

Asy-Syaf i berkata, "Tidak boleh bersumpah dalam qasamah

kecuali ahli waris yang sudah baligh, karena qasamah adalah sumpah

mengenai dakwaan yang mempunyai hukum sehingga seperti sumpah-

sumpah lainnya. Dalam hal ini tidak ada perbedaan antara laki-laki
dan perempuan."

Kemudian ada perbedaan pendapat dalam qasamah, apakah

maknanya masuk akal sehingga bisa diqiyaskan padanya atau tidak.
Yang benar, bahwa maknanya masuk akal namun samar. Kendati
demikian, tidak dapat diqiyaskan kepadanya, karena tidak ada yang

menyetarainya dalam hukum. Silakan Anda cermati, karena jika kita
mengatakan bahwa yang lebih dulu adalah sumpahnya pendakwa,

berarti itu sudah keluar dari aturan qiyas, sedangkan syarat qiyas

adalah tidak menyimpang dari aturan qiyas, seperti halnya kesaksian
Khuzaimah.

Catatan

Ibnu Al Manayyar memperingalkan suatu poin di dalam
catatan kakinya, bahwa pada bab ini Imam Bukfiari tidak
mengemukakan jalur yang menunjukkan disumpahnya pendakwa.

Inilah salah satu sebab yang menjadikan qasamah berbeda dengan

hak-hak lainnya. Oleh sebab itu, Ibnu' Al Manayyar berkata,
"Madzhab Imam Bukhari adalah melemahkan qasamah. Karena itutah
dia mengemukakan bab ini dengan hadits-hadits yang menunjukkan
bahwa sumpahnya berada di pihak terdakrva. Lalu dia mengemukakan
jalur Sa'id bin Ubaid, dan itu sesuai dengan kaidah yang berlaku,
dimana ditetapkan pembuktian bagi pendakwa, dan ini sama sekali
bukan kekhususan qasamah. Kemudian dia menyebutkan hadits
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qasamah yang menunjukkan keluarnya qasamah dari kaidah-kaidah

yang berlaku, yaitu dengan mengemukakan pembahasan tentang

titipan dan upeti. Hal ini untuk menghindari penyebutannya di sini,

sehingga menyebabkan kekeliruan orang yang berdalih dengannya

mengenai pandangan Imam Bukhari."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, menurut saya, Imam Bukhari tidak

melemahkan qasamah dengan cara tersebut, bahkan dia sependapat

dengan Asy-Syafi'i, bahwa tidak ada qishash dalam qasamah. Namun

Imam Bukhari tidak sependapat dengan Asy-Syafi'i yang menyatakan

bahwa orang yang bersumpah dalam qasamah adalah pendalcwa,

karena Imam Bukhari memandang, bahwa riwayat-riwayatnya

berbeda satu sama lain dalam hal ini terkait dengan kisah orang

Anshar dan kaum Yahudi Khaibar, sehingag dia mengembalikan yang

perbedaan itu kepada yang disepakati, yakni bahwa sumpah adalah

kewajiban pihak terdalora. Kemudian dia mengemukakan riwayat

Sa'id bin Ubaid pada bab qasamah dan jalur Yahya bin Sa'id pada

bab lainnya. Ini sama sekali tidak menunjukkan bahwa dia

meiemahkan pokok qas amah.

Sebagian ulama menyatakan bahwa sabda beliau, O:;y;
.t
A:*:;"*sj (kalian bersumpah dan kalian berhak) adalah kalimat tanya

untuk mengingkari dan menganggap besarnya pemaduan kedua hal

itu. Namun pandangan ini ditanggapi, bahwa mereka tidak diminta

bersumpah kecuali setelah dipastikan pengingkaran terhadap mereka.

Redaksi itu adalah kalimat tanya yang mengandung pengakuan dan

pensyariatan.

:+t fi pnm Raja). Dia bemama Sulaiman, maula Abu

Qilabah Abdullah binZaidAl Jarmi. Di sini dicantumk*r, n-'i Ji V
t :.y (dari keluarga Abu Qilabah) untuk menunjukkan bahwa dia

berasal dari kalangan mereka berdasarkan wala', bukan berdasarkan

asal keturunan. Imam Ahmad juga menukil riwayatnya dengan
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redaksi, a-j|di I ji 
:Et eJ',*Lb Et:t; ,:nat.).li,tr.,u.;4et:t;

(Ismail bin lbrahim menceritakan kepada kami, Hajjaj menceritaknn

kepada kami dari Abu Raja' maula Abu Qilabaft). Demikian juga

riwayat Muslim yang berasal dari Abu Bakar bin Abi Syaibah dan

Muhammad bi Shabbah. Al Ismaili juga menukilnya dari riwayat Abu

Bakar bin Abi Syaibah dan Utsman bin Abi Syaibah, semuanya

meriwayatkan dari Isma' il.

ii,lr *'i.'#"ttt golr*o (Jmar bin Abdul Aziz). Maksudny4

khalifah i*g rnu.yrr*.

i;# T;1 (Menampaklmn singgasananya). Maksudnya,

menampakkannya. Itu terjadi pada masa pemerintaharulya, dan saat itu
dia berada di Syam. Arti kata as-sariir di sini adalah tempat duduk

yang biasa digunakan oleh para l*ralifah. Sedangkan yang dimaksud

di sini adalah mengeluarkarulya ke luar rumah, bukan ke jalanan.

Karena itulah disebutkan , /4.051 @ia mengizinkan orang-orang).

Dalam riwayat Muslim dari jalur Abdullah bin Aun, dari Abu Raja',

dari Abu Qilabah disebutkan, :i-1, * U';b|-il, * 6m pernah

berada di belalwng Umar bin Abdul Aziz).

g,i;ir e oUif rj (Bagaimana menurut knlian tentang

qasamah?). Dalam riwayat Ahmad bin Harb Ismail bin Ulayyah yang

dinukil oleh Abu Nu'aim dalam kitab Al Mustakhraj disebutkan

tambahan, lr-lt '4'6 g,tatra orang-orang pun terdiaz). Maksudnya,

diam sambil bergerak. Kalimat rpi artinya mereka diam dan juga

dikatakan 6i*t bila mereka berkata-kata. Asal makna'- Ti adalah

menyembunyikan apa yang ada di dalam benak. Kemungkinan

maksudnya adalah, mereka telah mengetahui pandangan Umar bin
Abdul Aziz yang mengingkari qasamah. Maka tatkala dia

menanyakan itu kepada mereka, mereka terdiam menyembunyikan

ketidaksetujuarurya. Kemudian sebagian mereka mengemukakan
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pandangannya mengenai masalah itu, seperti yang disebutkan dalam
riwayat ini, iu-iijijl t it c,,':,61'tJ, ,f eript eu*it Sfi ,$,6 (Merekn

menjawab, "Kami mengatakan bahwa dengan qasamah maka qishash
adalah sah, dan para khalifuh telah mengqishash berdasarkan
qasamah.")

Maksud mereka adalah berdasarkan nukilan dari Mu,awiyah
dan dari Abdullah bin Az-zubair. Demikian juga nukilan dari Abdul
Malik bin Marwan, tapi Abdul Malik mengqishash berdasarkan
qasamah kemudian menyesalinya, seperti yang disebutkan oleh Abu
Qilabah dalam riwayat Hammad binZaid, dari Ayyub dan Hajjaj Ash-
Shawwaf dari Abu Raja', Sui ,atuir d .r,rlr :.iu.A\ /lt * 'i'p'ot
Ldlsr \,pi {*) #to' ..,I1, lt l:bjg),p ,',y g,ig ganwa

umar bin Abdul Aziz pernah berkonsultasi dengan orang-orang
mengenai qasamah, lalu ada yang berknta, "Itu adalah benar.
Rasulullah sAW pernah memutuskan dengan itu, dan para khalifah
iuga telah memutuskan dengan itu.') Hadits ini diriwayatkan oleh
Abu Awanah dalam kitab Ash-shahih, dan asalnya diriwayatkan oleh
Imam Bukhari dan Muslim dari jalumya.

"J:F r-i:sJ, S;S lOia berkata kepadaku, ,,Bagaimana

menurutmu.') Dalam riwayat Ahmad bin Harb disebutkan dengan
redaksi, j:p 6 ,Lifi.6 ( '/ 

j6i (Latlu dia berkata kepadaku, ,Wahai

Abu Qilabah, bagaimana menurutmu.' )
,r,LlJ. r#3 (Sambil menunjukkanku kepada orang-orang).

Maksudnya, menampakkanku dalam pandangan mereka. Atau karena
saat itu Abu Qilabah posisinya di belakang singgasana, maka dia
menyuruhnya menampakkan diri. Dalam riwayat Abu Awanah
disebutkan, tufi LJi 6-i:F 6 ,jui #t'c,,riti rtqa |-)st * uX il:
(Abu Qilabah saat itu duduk di belakang singgasana, lalu dia
rnenoleh kepadanya lantas berkata, "Bagaimana menurutmu, wahai
Abu Qilabah?')
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)L-+ti ir'ti:t'1,+ (Engkau mempunyai sejumlah komandan

pasukan). Kata ainaad adalah bentuk jarnak daIj jund yang asal

maknanya adalah penolong dan pembantu (sekutu), kemudian

penggun:umnya lebih dikenal dalam peperangan. Umar telah membagi

Syam menjadi empat wilayah setelah meninggainya Abu llbaidah dan

Mu'adz. Masing-masing wilayah dipimpin oleh seorang komandan

pasukan. Jadi, Palestina, Damaskus, Himsh dan Qinnasrin disebut

jundun sesuai dengan nama pasukan yang menempatinya. Ada juga

yang mengatakan, bahwa wilayatr keempabrya adalah Yordan,

sedangkan Qinnasrin mendapat otonomi setelah itu. Sedikit penjelasan

hadits ini telah dipaparkan dalam penjelasan hadits tha'un, fr t? il

,q1i i6i'^3tl lgl' Jl (Ketika Umar pergi ke Syam, dia ditemui para

pemimpin pasukan\.

Dalam riwayat Ibnu Majatr yang dinilai shahih oleh Ibnu

Khuzaimah, dari jalur Abu shalih Al Asy',ari, dari Abu Abdillah Al

Asy'ari pada pembahasan tentang membasuh tumit kaki disebutkan,

#jt'F \e.rulti itVl ,Sa \'$:r; y '*' * 'r7.& 
,{' ii'i

c,;j' il )*) zi; i ,E"t'o,il gj'i'n-i, (Abu shatih bertrata,

"Alat bertanya kepada Abu Abditlah, "Siapa yang menceritakan

kepadamu?" Dia menjawab, "Para pemimpin pasuknn, yaitu: Khalid

bin At walid, Yazid bin Abi sufyan, syurahbil bin Hasanah dan Amr

bin Al Ash.')

q:Ft Jt;l (Dan para tokoh bangsa Arab). Dalam riwayat

Ahmad bin Harb disebutkan dengan redaksi, ,lt-3r 'Jt;'l (Dan para

tokoh).

Ll|;-,:"r'oi tl U-l1i (Bagaimana menurutmu bila lima puluh

orang...). Dalam riwayat Hammad disebutkan dengan redaksi, 'F

;#l ,Fl'n Fj ,;b * fi n"u;rl'jJ+ (Empat orans warsa Himsh

bersalcsi di hadapanmu mengenai seseorang dari warga Damashts).
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Setelah kalimat, 91-;hi5'd?1 @pakah engkau akan memotong

[tangannyal ?) disebutkan redaksi tambahan, ,rydt *1 U ,|ltl.l , 
j6

Uj;'U &1 ua (Dia menjawab, "Tidak." Abu eilabah berkata lagi,

"Wahai Amirul Muloninin, perkara ini lebih besar dari itu.')
nr^ i 11s1,i'; '^irqi, l[r ;- i' J:h ,p o lty (Demi Auah,

Rasulullah SAW sama sekali tidak pernah membunuh seseorang).

Dalam riwayat Hammad disebutkan, * lO' ,J- !t'l?,tfbf I nri f
9l$:t JXi ;r2 $;t'F rt.t (Sungguh demi Allah, aku tidak mengetahui

Rasulullah SAW membunuh seseorang yang biasa mengerjakan
shalat).Ini sesuai dengan hadits Ibnu Mas'ud yang telah dikemukakan

secara marfu'di awal pembahasan tentang diyat, F ?iyi;k,
(Tidaklah halal darah seorang muslim).

uble\1(Kecualt dengan salah satu).Dalam riwayat Ahmad

bin Harb disebutkan dengan redaksi, 61tig\l lxecuali karena sarah

satu).

y-i; {:t*. (Dengan kej ahatannya s endiri). Maksudnya, dengan

tindak kejahatan iang dilakukannya sendiri.

"pi',t"t-; -i eri:futSt Sui (Maka orang-orang berkata,

"Bukankah Anas telah menceritakan.") Dalam riwayat Muslim dari
jalur ibnu Aun disebutkan, $-K,Wi $"r.}'ri ,i$b lui gnbasah

kemudian berkata, "sesungguhnya Anas telah menceritakan kepada
kami begini. ") Sementara dalam riwayat Hammad telah disebutkan,
to#iijr ,t #.G i ,i1 ,*-* l-G ,#'i.zr.e jui (Anbasah bin sa,id

kemudian berkata, "Lallt, bagaimana dengan hadits Anas bin Matik
tentang orang-orang Ukl?") Demikian juga nada yang disebutkan
dalam riwayat ini. Pada pembahasan tentang thaharah dan lainnya
disebutkan dengan redaksi, U;lt (orang-orang (Jrainah). Saya telah

menjelaskan, bahwa sebagian mereka berasal dari ukl dan sebagian
i
i
i
I
II
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lagi dari Urainah, demikian yang dinyatakan dalam banyak jalur

periwayatannya.

Anbasah ini berasal dari keturunan Umayyah, saudaranya Amr
bin Sa'id yang dikenal dengan Al Asydaq, nama kakeknya Al Ash bin

Sa'id bin Al Ash bin Umayyah. Anbasah adalah orang terbaik dari

kalangan keluarganya. Abdul Malik bin Marwan, setelah membunuh

saudaranya, yakni Amr bin Sa'id, dia memuliakan Anbasah. Selain

mempunyai riwayat dan hadits-hadits bersama Al Hajjaj bin Yusuf,

dia juga dinilai tsiqah oleh Ibnu Ma'in dan lainnya.

"di ,fb ,/ ,-p $nt 6 qf" aknn menceritakan kepada

kalian hadits Anas itu, Anas menceritakan kepadaku). Dalam riwayat

Ahmad bin Harb disebutkan , ort q* larldt $epadalailah hatdits Anas

itu diceritakan\.

\rtti ltalu mereka berbaiat). Dalam riwayat Ahmad bin Harb

disebutkan dengan redaksi, 6'fr-4 (Lalu mereka berbaiat kepada

beliau).

&itAi (Tubuh mereka). Dalam riwayat Ahmad bin Harb

disebutkan dengan redaksi, liSU+f (Badan mereka).

q:i.lt qqi'ry (Dari susu dan air kencingnya). Dalam riwayat

Ahmad bin Harb disebutkan dengan redaksi, Wl'n (Dari susunya).

Jika dibaca ,):": maka artinya,harta yangberupa unta dan kambing.

Dia juga yang mengatakan bahwa itu adalah khusus unta, yaitu bila
dilepaskan ke sumber air maka disebut J-1.

ol'. ,,6 !

eJL# |i (Kemudian beliau membuang mereka). Maksudnya,

mencampakkan dan menempatkan mereka di tempat yang jauh.

ti?3 rlai 7tl,,1i f t::V:\t:,tj^'* b'hi 4! ,sr: ,Ci gru
berkata, "Apa lagi yang lebih buruk daripada perbuatan yang telah
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mereka lalatkan? Mereka keluar dari Islam, membunuh dan

mencuri.') Dalam riwayat Hammad disebutkan, )'fi| ,*fi I ,Se

{';r'tfu r jf5Jj ffy-lu.t3{: ttuii ti; Q4bu eitabah berkata,

"Mereka itu mencuri, membunuh dan kufu, setelah beriman serta

memerangi Allah dan Rasul-Nya.")
t..z# J$ (Anbasah berkata). Dia adalah orang yang disebutkan

sebelumnya.
5 . o. -I e prJK 'oJ* isl (Demi Allah, alcu belum pernah mendengar

yang seperti narf ini). Kata ol y*g disebutkan tanpa tasyd.id dan

harakat kasrah pada huru f hamzah bermakna nafi, dan objek dari

"**tidak 
disebutkan, yaitu ij"lr ,* lLr* 6 ,b lf,t'p'+ 6 (aku

belum pernah mendengar sebelum hari ini seperti apa yang alat

dengar darimu hari ini). Dalam riwayat Hammad disebutkan , jii
* ,iU '41:) 6 ,i:y S- |z$b (Anbasah kemudian berkata, "Wahai

orang-orang, alcu belum pernah melihat seperti hari ini. ") Sementara

dalam riwayat Ibnu Aun disebutkan , ,l;^-Vj$ &? ili :U$ i SA

iur ieii. (Abu Qilabah berkata, "setelah alru selesai [menceritakanJ,

Anbasah berkata, 'Maha Suci Allah'.")
)', ;z; 6-,eg * \,;f (Apaknh engkau menyangkal haditslat,' ' \P,.

wahai Anbasah?). Dalam riwayat Ibnu Aun disebutkan dengan

redaksi, tat*;b J- r#i ,t lii qlt, kemudian berkata, "Apa engkau

ruenuduhlcu, waltai Anbasah? ") Demikian juga redaksi yang

tercantum dalam riwayat Hammad. Tampaknya, Abu Qilabah
memahami pengingkaran Anbasah terhadap apa yang diceritakannya.

*t ,--b *rilu;y'#3 ,i (Tidak, tapi engkau memang

telah menyampaikan hadits dengan sebenarnya). Dalam riwayat Ibnu

Aun disebutkan,"u.-i|$'J*; tj-Sj.,f 
'jr-! (Dia menjawab, "Tidak,

m?m?ng demikian rynq diceritalran Anas keyada fu*!,') !i
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menunjukkan bahwa Anbasah pernah mendengar hadits tentang
orang-orang ukl dari Anas, dan ini mengindikasikan bahwa dia tidak
begitu hafal apa yang diceritakan oleh Anas, sehingga dia mengira
bahwa haditsnya menunjukkan bolehnya membunuh karena
kemaksiatan walaupun tidak terjadi kekufuran. Namun, setelah Abu

Qilabah mengemukakan haditsnya, dia teringat akan apa yang telah
diceritakan oleh Anas. Oleh karena itu, dia pun mengakui perincian
Abu Qilabah dan memujinya.

"e.#|',fr.#t r.r.i ori t Ft;Gir r.ti l'; r iiil loemi Auah,

pasukan ini akan tetap baik selama syaikh ini masih berada di tengah-
tengah mereka). Yang dimaksud dengan kata al jundu adalah

masyarakat Syarn. Dalam riwayat Ibnu Aun disebutkan, f .p*.lr;1.if q

tk',y'ji [i"'&-.'?tt 6 p". o7;S gonai penduduk Syam, knlian aknn

tetap dalam kebaikan selama orang ini atau yang seperti orang ini
berada di tengah-tengah kalian). Sementara dalam riwayat Hammad
disebutkan,"e.-$t; hr 'sri;f G pqiliir r.u ,)til hr1 (Demi Altah,

masyarakat ini akan tetap dalam kebaikan selama Atlah
membiarkanmu di antara mereka).

lG-Jti 
'H? * ,ys:i!L r.ii e, os liii looto* hat ini, ada

sunnah dari Rasulullah sAW, [bahwal ada beberapa orang Anshar
masuk ke tempat beliau). Demikian Abu Qitabah mengemukakan
kisalr ini secara mursal. Kuat dugaan batrwa itu adalah kisatr Abdullatr
bin Sahal dan Muhayyishatr. Jika memang demikian, maka
kemungkinannya Abdullah bin Sahal dan para sahabatnya berbincang-
bincang di hadapan Nabi sAW sebelum mereka berangkat ke Khaibar,
kemudian mereka berangkat, lalu Abdullatr bin Sahal terbunuh seperti
yang disebutkan dalam kisahnya. Itulah yang dimaksud di sim, glt
'#'d" 

-i 
',*. # tr*i ltotu salah seorang dari mereka keluar, lalu

terbunuh).

F3 *?t, & i' j'j,1; e* (Matra Rasutuyah sAW pun
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keluar). Kemungkinan ketika mereka menemui beliau, saat itu beliau
sedang berada di dalam rumahnya atau di masjid, lalu mereka

berbicara kepada beliau, maka beliau pun keluar menemui mereka.

tiEi a3:j )i ofu erisul qn"nou kemudian bersabda, "Siapa

yang kalian duga -atau kalian lihat- telah membunuhnya? ') Makna

ua S:fiitLi s'j :fj$ lUereka menjawab, "Kami menduga,

orang-orang Yahudi yang membunuhnya.") Demikian riwayat

mayoritas, yaitu dengan menggunakan lafazh fi'l madhi tunggal.

Sedangkan dalam riwayat Al Mustamli dicantumkan dengan redaksi,
'ai)Jt, yaitt bentuk lafazh yang disandarkan kepada bentuk jamak yang

dikaitkan dengan redaksi, i:j-$t, karena maksudnya adalah mereka

membunuhnya. Saya telah mengemukakan keterangan tentang
perbedaan redaksi dalam kisah ini pada penjelasan hadits sebelumnya.

ii-t L-.trili1 ,lc_ji (Aku berkata, "Kabilah Hudzail.")

Maksudnya, nama kabilah masyhur yang dinisbatkan kepada Hudzail
bin Murdikah bin Iyas bin Mudhar. Kalimat ini berasal dari perkataan

Abu Qilabah, yaitu kisah yalg maushul dengan sanad tersebut hingga

Abu Qilabah, tapi riwayat ini mursal karena Abu Qilabah tidak pernah

berjumpa dengan Umar.

(Mereka melepaskan hubungan persekutuannya

dengan seorang sekutunya). Dalam riwayat Al Kasymihani

<iicantumkan dengan lafazh, t )? (sekutu) sebagai ganti L-;,)?. Kata

gFj, uautrr, b efiuk fa' it yangbermakna m af' ul. Contohnya, i'F C6,5

artinya mereka membatalkan persekutuan. Jika mereka melakukan itu,

maka mereka tidak berhak dituntut karena tindak kejahatan pihak
yang telah putus hubungan persekutuannya. Jadi, tampaknya mereka

telah melepaskan sumpah yang dulunya diberlakukan kepadanya. Dari
pengertian, bila seorang amir (pemimpin atau pejabat) diturunkan dari
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jabatannya (dicopot jabatannya), maka disebut khalii' danmakhluu'.

Abu Musa dalam kitab Al Mu'inberkata, "Kalimat i-f ii'^-it
artinya kaumnya menilai bahwa dia merusak sehingga mereka

berlepas diri darinya."

Di masa jahiliyah, hal ini tidak dikhususkan bagi sekutu, tapi

mereka juga melakukan hal itu terhadap seseorang dari kabilahnya

sendiri, yaitu bila orang tersebut melakukan suatu tindak kejahatan

sehingga layak diberlakukan tindakan pemutusan itu. Inilah salah satu

perkara jahiliyah yang dibatalkan oleh Islam. Karena ituiah dalam

hadits ini disebutk*r, $Qt sr, (Di masa iahitiyah). Saya belum

menemukan nama orang yang diputuskan hubungarlnya itu dan tidak

juga nama-nama orang yang disebutkan dalam kisah ini.

#.'Jj;t O:p llatu orang itu menyergap sebuah keluarga).

Maksudnya, menyerang mereka di malam hari secara sembunyi-

sembunyi untuk mencuri dari mereka. Inti kisah ini, si pembunuh

mengaku, bahwa korban yang dibunuhnya adalah pencuri, dan bahwa

kaumnya telah memutuskan hubungan dengannya. Namun mereka

(kaumnya si korban) mengingkari itu, dan mereka bersumpah secara

dusta, sehingga Allah membinasakan mereka karena menyelisihi

qasamah dan Allah hanya menyelamatkan orang yang dizhalimi itu
saja.

f* 6 (Mereka tidak memutuskan hubungan). Dalam riwayat

Ahmad bin Harb disebutkan dengan redaksi, e:;)? rj (Mereka tidak

tnemutus lrnn hubung an dengannya).

&1j€ q uj| lUtngga ketika mereka sampai di Nakhlah).

Nakhlah adalah nama suatu tempat sejauh jarak perjalan satu malam

dari Makkah.

]Uiti1c-Jd"'iF4;lt-L (Lalu goa itu runtuh menimpa mereka).

Maksudnya, bebatuan goa itu runtuh menimpa mereka secara tiba-
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tiba.

'dlb (Dan dia Lolos). Maksudnya, dia selamat- Sedangkan

kedua orang tersebut adalah saudara korban dan orang yang

menggenapkan menjadi 50 orang.

;t t;$$rt (Namun keduanya diilafii oleh sebuah batu)'

Maksudnya, setelah mereka keluar dari goa tersebut batu terus

mengikuti mereka.

ot);il *tfl' :*iti Ui gUaA Malik bin Marwan pernah)-

hri adalah perkataan Abu Qilabah dengan sanad ini juga, dan ini

maushul, karena Abu Qilabah memang mengetahuinya secara

langsung.

'^j)'s'61 lMenerapkan qishash pada seorang laki-laki). Saya

belum menemukan nama orang tersebut.

fr.?tr $ lrapi setelah itu dia menyesal). Kata L; di sini

disebutkan dengan harkat dhammah padafu,ruf dal.

'# 6 (Apa yang telah dilakukannya itu).Tartryakrya,lafazh

iS i"i mengandung makna tidak menyukai. Dalam riwayat Ahmad bin

Harb disebutkan de,ngan redaksi, '*gilr $ gernadap apa yang

telah dilalatkannya).

c#ur;ij ltatu dia memerintahkan kelima puluh orang).

Maksudnya, orang yang telah bersumpah. Dalam riwayat Ahmad bin

Harb disebutkan , ttLil ilt lOrang yang telah bersumpah).

p&Jr *-Jriep3 (Lalu dia membuang mereka ke Syam).

Maksudnya, mengasingkan mereka. Dalam riwayat Ahmad bin Harb

disebutkan dengan redaksi, prl-Jt 04 (Dari Syarn). Ini lebih tepat,

karena Abdul Malik tinggal di Syam. Kemungkinan juga itu terjadi

ketika Abdul Malik tinggal di hak saat memerangi Mush'ab bin Az-
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Zubur, dan mereka (kelima puluh orang itu) adalah warga hak, lalu

dia membuang mereka ke Syam.

Al Muhallab mengatakan sebagaimana yang dituturkan oleh

Ibnu Baththal, "Penyangkalan Abu Qilabah mengenai qasamah

dengan kisah orang-orang Urainah tidak bermaksud untuk

meninggalkai qasamah. Karena dalam kasus itu bisa ditunjukkan

bukti dan indikator-indikator kuat yang menunjukkan bahwa tindakan

kejahatan itu memang dilakukan oleh orang-orang Urainah itu. Dalam

kisah mereka tidak ada jalan untuk qasamah, karena qasamah untuk

kasus pembunuhan tersembunyr yang tidak ada saksi dan bukti.

Sedangkan orang-orang Urainah itu sangat jelas menampakkan wajah

mereka dalam merampok dan melawan kaum muslimin. Perkara

mereka berbeda dengan perkara orang yang mengklaim pembunuhan

yang tidak ada buktinya di sana. Apa diceritakannya di sini mengenai

runfuhnya goa menimpa mereka, bertentangan dengan Sunnatr yang

telah dikemukakan. Pandangan Atu Qilabah bukan sebagai dalil, dan

ini tidak bisa menolak Sunnah. Demikian juga tindakan Abdul Malik
yang mencoret nama-nama mereka yang bersumpah dari daftar

anggota parlemen."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, menurut saya, maksud Abu

Qilabah menceritakan kisah orang-orang Urainah adalah berbeda

dengan apa yang difahami oleh Al Muhallab, yaitu bahwa kisah

mereka memungkinkan untuk dilakukan qasamah, namun itu tidak

dilakukan oleh Nabi SAW. Jadi, Abu Qilabah hendak berdalil

dengannya mengenai apa yang diklaimnya sebagai pembatasan yang

disebutkannya, yaitu bahwa Nabi SAW tidak pernah membunuh

seseorang kecuali karena salah satu dari tiga hal. Karena disangkal

dengan dikemukakannya kisah orang-orang Urainah dan berusaha

memasukkannya sebagai perihal keempat, maka Abu Qilabalr
menyangkal, yang intinya bahwa mereka itu memang layak dibunuh

karena mereka telah membunuh penggembala, dan mereka juga

murtad, keluar dari agama Islam. Ini cukup jelas dan tidak ada
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kesamaran sedikit pun. Dalam meninggalkan qishash dengan

qasamah, dia berdalil dengan korban yang ditemukan di lokasi orang-

orang Yahudi, karena dalam kisah itu tidak disebutkan qishash dengan

qasomah. Bahkan dalam asal kisah ini 
-yang 

disebutkan pada bab

ini- tidak dinyatakan qishash, sebagaimana yang nanti akan saya

jelaskan.

Kemudian saya melihat ungkapan di akhir catatankaki Ibnu Al

Manayyar yang menyerupai jawaban saya. Intinya, Al Muhallab

menduga Abu Qilabah menyangkal hadits qasamah dengan hadits

tentang orang-orang urainah, lalu dia mengingkari itu sehingga dia

keliru. Karena sebenarnya Abu Qilabah menyan$al qasamah dengarr

hadits yang menunjukkan bahwa pembunuhan itu dilakukan hanya

karena salah satu dari tiga hal tersebut, sedangkan orang yang

menyangkalnya mengira bahwa dalam kisah orang-orang Urainah

terkandung hujjah yang membolehkan membunuh orang yang tidak

disebutkan dalam hadits tersebut (hadits tentang tiga alasan

membunuh seseorang), seperti halnya Al Hajjaj yang berpedoman

dengan kasus dibunuhnya seseorang yang tidak termasuk salah satu

dari ketiganya. Tampaknya, Anbasah berpaling dari itu karena A1

Hajjaj adalah temannya. Oleh sebab itu, Abu Qilabah menjelaskan

bahwa bisa dipastikan bahwa orang-orang Urainah itu membunuh

penggembala tmpa hak dan mereka murtad dari Islam. Ini adalah

jawaban yang cukup jelas. Abu Qilabah mengemukakan kisah orang-

orang Urainah bukan dalam rangka berdalil meninggalkan qasamah,

tapi untuk menyangkal orang yang berpedoman dengan kisah ini

dalam menetapkan qishash berdasarkan q as amah.

Tentang kisah runtuhnya goa, dia mengisyaratkan bahwa telah

banyak terjadi kebinasaan yang menimpa orang-orang yang

bersumpah dalam qasamah tanpa landasan pengetahuan, seperti yang

disebutkan dalam hadits Ibnu Abbas mengenai kisah seorang korban

pembunuhan sebelum diutusnya Nabi SAW, YME kemudian menjadi

sebab terjadi qasamah. Haditsnya telah dikemukakan pada

662 - F'ATgUL BAARI



pembahasan tentang diutusnya Nabi SAW, dan di dalamnya

disebutkan, U,a * t'* ;;";ltjg,fiii1(;tiu,b: ,)Ft Jb 6i (Maka

belum berselang setahun, keempat puluh delapan orang yang

bersumpah itu tidak ada yang dapat berkedip fmereka meninggal

semuaJ).

Diriwayatkan juga hadits lainnya mengenai hal ini dari Ibnu
Abbas yang diriwayatkan oleh Ath-Thabarani dari jalur Abu Bakar

bin Abu Al Jahm, dari tlbaidullah bin Abdillah, darinya, dia berkata,

lt U'u:& ql ;i Ab Lil, "r; igi,/gt',fr. 6V b,#t oghcfi u,&
'6i. tLti ,Wi.W-s nt ;tAJ',* tt:*:;firetrSi ,7r:1,1r St aitVt * Wr,)E"

:= ;\t qj i'.#;jr iu'&i *vh, ;:" r:i;;,?nt lroao masa jahitiyah,

qasamah adalah benteng pelindung di antara sesama manusia.

Sehingga bila ada seseorang yang bersumpah mengenai suatu dosa,

maka akan ditampakkan hulatman dari Allah yang membuatnya

berani melalatkan yang haram. Karena itulah mereka menjaga diri
dari bersumpah jahat dan mewaspadainya. Setelah Allah mengutus

Muhammad SAW, kaum muslimin lebih mewaspadainya).

Selain itu, dalam redaksi kisah orang-orang Hudzail tidak
dinyatakan tentang apa yang diperbuat oleh Umar, apakah dia
melakukan qishash berdasarkan qasamah atau memutuskan diyat.
Perkataan Al Muhallab tentang Sunnah, jika maksudnya adalah

tindakan lJmar, maka sesungguhnya itu tidak jelas. Sedangkan

perkataannya yang menyatakan bahwa pandangan Abu Qilabah dan

pencoretan dari daftar anggota parlemen yang dilakukan oleh Abdul
Malik tidak dapat menolak Sunnah, ini dapat diterima, tapi Sunnah

manakah yang berkaitan dengan hal itu? Menurut saya, tidak tampak
dalil Abu Qilabah yang menyatakan bahwa pembunuhan tidak
disyariatkan kecuali karena tiga faktor itu untuk menyangkal qishash

berdasarkan qasamah, padahal qishash sendiri adalah membunuh jiwa
karena jiwa lainnya, dan ini adalah salah satu dari ketiga hal tersebut.

Jadi, perdebatannya te{adi seputar cara memastikan dan menetapkan

hal tersebut.
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23. Orang yang Mengintip ke Dalam Rumah, Lalu Penghuni

Rumah Mencederai Matanya, Maka Tidak Ada Diyat Baginya

"',--i:t * ,f ,r f 'o'&tlL, oi,^u?nr dt,ii'*
t !oAr;*. Fs -.r"4t:* "J1- ,ro* *t?* ,&t ift\t ,*

6900. Dari Anas RA, bahwa seorang laki-laki pernah

mengintip dari lubang pada salah satu kamar Nabi SAW, lalu beliau

bangkit ke aralrnya sambil membawa batang anak panah 
-atau

beberapa batang anak panah-, dan beliau mencari kelengahannya

untuk menusuknya."

,f.;-.u;t>q oi.?i'qyilt ,,."1'M"Ll qW i,t *
i, ,il lt J'yr'{j ,:&', {'h, ,k yt1;,r'76. ; *
*itt j* lnr J"y, ii) t* ,Li, y',1;- ,s'r+ *i ,Y
lxt )"-,iC .ad# G yri:# *f "r(t'rbi'i 

ilu'p,:
.rAt ,P"u iili .1,* dy:l--': *\t ,*

6901. Dari Ibnu Syihab bahwa Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi

.mengabarkan kepadanya, bahwa seorang laki-laki mengintip ke dalam

trubang pintu Rasulullah SAW, sementara Rasulullah SAIV sedang

memegang sisir untuk menggaruk kepalanya, maka beliau bersabda,

'seandainya aht tahu bahwa engkau mengintip diriku, tentu alat

menusuk kedua matamu dengan ini'. Rasulullah SAW bersabda,

' Sesungguhnya izin ditetapknn untuk (memelihara) pandangan' ."
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"at'r;t'oli,*i 
#ir' ,,; rdtlie lxi;i o)*

.LtL:reL'Jl;'f *a.ui.,t it:"4'ii6 p\ Alr)L
6g02.Dari Abu Hurairah, dia berkata, "Abu O, Ornr- SAW

bersabda, 'Seandainya ada seseorong mengintipmu tanpa izin, lalu
engkau melontarnya dengan batu kecil sehingga membutakan

matanya, makn tidak ada dosa bagimu'."

Keteransan Hadits:

(Bab orang yang mengintip ke dalam rumah, lalu penghuni
rumah mencederai matanya, maka ttdak ada diyat baginya).

Demikian Imam Bukhari memastikan tidak adanya diyat. Dalam
hadits yang dikemukakannya tidak ada redaksi yang menyatakan itu
secara jelas, tapi seperti kebiasaannya, dia ingin menunjukkan
sebagian jalur periwayatannya. Pada bab ini Imam Bukhari
menyebutkan tiga hadits, yaitu:

P ert am a,'g*y.)'J ) 
"ttt g olr* o s eorang laki-l aki mengintip).

Maksudnya, melihat dari ketinggian. Saya tidak mengetahui nirmanya
secara jelas, tapi Ibnu Basyk wal menukil dari Abu Al Hasan bin Al
Ghaits, bahwa dia adalah Al Hakam bin Abi Al Ash bin Umayyah,
aya}nya Marwan, namun Ibnu Basykwal tidak menyebutkan
sandarannya. Kemudian saya menemukan dalam kitab Makkah karya
Al Fakihi, dari jalur Abu Sufyan dat'r Az-Zvhi dan Atha' Al
Khurasani, bahwa para sahabat Rasulullah SAW masuk ke tempat
beliau, saat itu beliau sedang melaknat Al Hakam bin Abi Al Ash, dan

beliau berkata, "Dia telah mengintipku sedangkan aku sedang bersama

isteriku, fulanah, sehingga memburamkan wajahku." Ini secara jelas

tidak memaksudkan orang yang disebutkan di sini.

Disebutkan dalam kitab Sunan Abi Dawud dari jalur Hudzail
bin Syurahbil, dia berkata, ,'*t *vht d* dt ?6. *b Uilf l;aie
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i;)r Fi d,, lrd;ri uit! ;,# tk ,Jui ,!Qt ,;r.l1lrf.;";tit (Sa'd

datang lalu berdiri di depan pitu Nabi SAW, lalu dia meminta izin di
depan pintu, maka beliau bersabda, "Beginilah seharusnya engkau.

Karena sesungguhnya meminta izin dimalaudkan untuk menjaga

pandangan') Ini lebih baik untuk menafsirkan bagian yang tidak
jelas dalam hadits kedua bab ini. Dalam riwayat Abu Daud tidak

disebutkan nasab Sa'ad, sedangkan dalam riwayat Ath-Thabarani

disebutkan, bahwa itu adalah Sa'ad bin ljbadah.

# ,F d *'U (Dari lubang pada salah satu kamar).

Penjelasan tentang ejaan lafazhnya telah dikemukakan pada

pembahasan tentang minta izin.

}e\t*'ti ,f;4)(Sambil membawa batang anak panah -atau
beberapa batang anak panaft-). Redaksi ini adalah keraguan dari

periwayat. Penjelasarrnya telah dipaparkan, yaitu batang anak panah.

Kemudian dalam hadis berikutnya disebutkan, ,s34 (^9rsir). kri

memang berbeda karena kisahnya juga berbeda. Atau kemungkinan

bahwa pangkal sisir itu tajam sehingga menyerupai batang anak

panah. Penjelasan tentang ejaan a3+ pun telah dipaparkan dalam "bab

bersisir" pada pembahasan tentang pakaian, dan di antara

penafsirarurya adalah batang besi yang berselang seling dengan

pangkal yang tajam. Ada juga yang mengatakan, bahwa benda itu
bergigi besi,

I . o ,',., , 
tAJii-,!*1 (Dan beliau mencari kelengahannya). Kata ,F-

berasal dari kata jiiir, y*g artinya mengincar kelengahan.

LJfhl, (Untuk menusulcnya). Berdasarkan pendapat yang

masyhur bahwa menusuk dengan perbuatan diungkapkan dengan $ti-
sedangkan menusuk dengan perkataan diungkapkan dengan 'Crryi. Xaa

juga yang mengatakan bahwa keduanya sama. Dalam riwayat Abu Ar-
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Rabi' Az-Zalvarri dari Hammad yang diriwayatkan oleh Muslim
disebutkan tambahan, 'WG fr4 \1 +:i (Dia kemudian beranjak atau

mengampirinya tapi dia keliru). Sementara dalam riwayat Ashim bin
Ali dari Hammad yang diriwayatkanoleh Abu Nu'aim disebutkan, 66

'#',-i5 ')t Lhii gs;\1 (Aku tidak, apakah dia pergi atau bagaimana

dia melalatkannya).

Kedua, '5, ',"t *1b atr ,P lt )i: es. e * e *t)+,/oi
(Bahwa seorang laki-laki mengintip ke dalam lubang pada pintu
Rasulullah SAn.Dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan dengan

redaksi, 6; @ari) di kedua tempat ini sebagai ganti d.
'd-fi (Bahwa engkau). Dalam riwayat Al Kasymihani

disebutkan tanpa tasydid padalafazh Oi.

'd-W ;. (Pada kedua matamu). Demikian redaksi dalam

riwayat Al Mustamli dan As-Sarakhsi, sedangkan dalam riwayat
lainnya dicantumkan dengan lafazh tunggal, 'ry 

G @oao matamu).

Ini adalah salah satu faktor yang menguatkan bahwa kisahnya lebih
dari satu, karena dalam hadits Anas dinyatakan bahwa orang tersebut
mengintip dan beliau hendak menusuk matanya, sementara dalam
hadits Sahal tusukarurya dikaitkan dengan pandangannya.

,H',H i!1i1-o 6llSesungguhnya izin ditetapkan untuk).

Maksudnya, izin ditetapkan karena alasan.

.:";t (P andangan). Dalamriwayat Al Kasynihani disebutkan

dengan redaksi, .-SXt (Pandangan). Padapembahasan tentang minta

izin telah dikemukakan hadits dari jalur lainnya dengan redaksi lain.

Ketisa, F}n;ie tr k n.",a, I SG lttu At easim SAW

bersabda). Dalam iwayat Muslim disebutkan, ))b 1O' .,l2 ltt'$7t'tti
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J_i't '"i (Bahwa Rasulullah SAI( bersabda). Imam Muslim

meriwayatkan juga dari Ibnu Abi Umar, dari Suffan.

*y'oi j (Seandainya seseorang). Keterangan detailnya telah

dikemukakan enam bab sebelum ini.

L* |!5b'e d Wtotto tidak ada kesalahan atasmu). Dalam

riwayat Muslim dari jalur ini disebutk *, ?* 
',H'*ib o€ g (Maka

tidak ada kesalahan atasmu). Yang dimaksud dengan al junaah di sini

adalah kesalahan. Ibnu Abi Ashim meriwayatkannya dari jalur

lainnya, dari Ibnu Uyainah dengan reedaksi, ?V'U|!)b otg 6 (Maka

tidak ada kesalahan atasmu),juga dari jalur Ibnu Ajlan, dari ayatrnya,

dai Az-Zuhi, dari Abu Hurairah dengan redaksi, |!J.i'C|!$ O€ g

7#ba (Maka tidak ada apa-apa atasmu dari hal irz). Disebutkan

dalam riwayat Muslim dari jalur lainnya, dari Abu Hurairah dengan

redaksi, * t&i.,( P 'J,'rii 
e:t *{j' * e *\';,, (Barangsiapa

mengintip ke dalam rumah suatu kaum tanpa seizin mereka, maka

telah halal bagi mereka untuk mencederai matanya). Dia juga

meriwayatk annya dari riwayat Abu Shalih, darinya.

L:i merupakan sanggahan terhadap orang yang mengartikan

kata al junaah sebagai dosa dan menyatakan wajibnya diyat dalam

kasus tersebut, sebab tidak adanya dosa tidak berarti menafikan diyat.

Dalilnya, bahwa ditetapkannya status halal berati mencegah

riiberlakukannya qishash dan diyat.

Diriwayatkan dari jalur lainnya, dari Abu Hurairah yang lebih
jelas dari ini, yaitu hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad, Ibnu Ashim

dan An-Nasa'i, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban dan A1 Baihaqi,

semuanya meriwayatkan dari riwayat Basyir bin Nahik, dari Abu

Hurairah denganredaksi, Y'tz6-l'.)!'^:b tplt e:\fr\ *. e *t f
od21 (Barangsiapa mengintip ke dalam rumah suatu kaum lalu
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mereka mencederai matanya, maka tidak ada diyat dan tidak ada

qishash). Dalam riwayat lairurya yang berasal dari jalur ini disebutkan,
")a6'# (Maka dia sia-sia).

Pelaiaran vang dapat diambil:

Hadits-hadits ini mengandung sejumlah pelajaran, di

antaranya:

1. Anjuran memelihara dan merapikan rambut serta

menggunakan benda yang dapat menghilangkan penyakit

rambut, mencegah kotoran atau kufu.

2. Hadits ini menunjukkan bahwa minta izin disyariatkan kepada

orang yang berada di dalam rumah yang pintunya tertutup dan

larangan mengintip ke dalamnya dari celah pintu. Juga

menunjukkan disyari'atkan menyisir rambut. Selain itu,
banyak faidah lainnya yang telah dikemukakan pada "bab
minta izirf', dan bahwa meminta izin tidak diktrususkan bagi

yang bukan mahrom, tapi disyari'atkan juga bagi orang yang

mungkin sedang membuka pakaiannya, walaupun itu adalah

ibunya sendiri atau saudara perempuannya.

3. Hadits ini adalah dalil yang menunjukJ<an bolehnya melernpar

orang yang mengintip, dan jika tidak berpengaruh dilempar
dengan benda ringan maka boleh menggunakan berat. Jika
lemparan itu mengenai diri si pelaku atau sebagian tubuhnya,

maka tidak ada diyat dan qishash.

Ulama madzhab Maliki berpendapat bahwa qishash berlaku
dalam kasus ini, dan orang yang diintip tidak boleh mengincar

daerah mata atau pun lainnya. Mereka berdalil, bahwa

kemaksiatan tidak boleh dicegah dengan kemaksiatan. Jumhur
menjawab bahwa bagi orang yang telah diberi izin tidak
disebut maksiat, meskipun tindakan penghuni rumah yang
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tidak disebabkan oleh faktor tersebut, maka dianggap sebagai

kemaksiatan. Mereka sependapat tentang bolehnya membela

diri dari penyerang jika mendatanginya. Jadi, jika bukan

karena sebab tersebut maka dianggap sebagai kemaksiatan. Ini
bisa dikaitkan dengan itu yang disertai dengan validnya nash

mengenai ini. Kemudian mereka menjawab tentang hadits ini,
bahwa hadits ini adalah peringatan keras dan ancaman. Hal ini
disepakati oleh jumhur, termasuk Ibnu Nafi'. Sementara Yahya

bin Umar berkata, "Kemungkinan hadits ini belum sampai

kepada Malik."

Al Qurthubi dalam Al MuJhim berkata, "Nabi SAW tidak

mungkin melakukan apa yang tidak boleh dilakukan atau

mengarah kepada yang tidak boleh. Sementara mengartikan

'tidak berdosa' menjadi tidak tepat dengan adanya nash yang

menyatakan 'tidak bersalah', sedangkan nash tidak dapat

diqiyaskan."

Sebagian ulama madzhab Maliki juga berdalil dengan ijma'
yang menyatakan, bahwa pengintip yang berniat melihat aurat

orang lain yang terbuka, maka tidak boleh mencukil matanya,

dan tanggung jawab orang yang mencukil matanya tidak

rnenjadi gugur. Demikian juga orang yang terlihat di dalam

rumahnya dan orang yang melihat kepadanya

Al Qurthubi menyangkal kevalidan ijma' ini, dia 
'berkata,

"Sesungguhnya hadits ini mencakup setiap orang yang

mengintip. Karena hadits ini mencakup pengintip ke dalam

rumah yang memang semestinya bukan merupakan tempat

yang boleh dilihat oleh orang umum (tanpa izin). Oleh sebab

itu, cakuparulya terhadap orang yang menyingkap hal yang

ditutupi adalah lebih dominar."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, ini perlu diteliti lebih jauh, karena

mengintip ke dalam rumah tidak terbatas pada hal tertentu,
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4.

seperti aurat laki-laki, bahkan mencakup aurat istri yang

tersingkap atau hal-hal yang sengaja ditutupi oleh penghuni

rumah yang memang tidak ingin dilihat oleh orang lain. Maka

dari itu, telah ditetapkan larangan mengintip dan acaman keras

mengenai ini. Seandainya ijma' yang diklaim tadi memang

terjadi, maka tidak layak menyangkal hukum yang khusus ini'

Sebagaimana diketahui, bahwa cukup masuk akal bila

seseorang tidak mau ada orang asing yang melihat wajah

isterinya, anak perempuan atau serupanya. Demikian juga saat

dia sedang bercengkrama dengan keluarganya, tentu ini lebih

tidak disukai lagi daripada orang lain melihat aurafirya terbuka.

Lalu, apakah memberi peringatan sebelum melempar

disyariatkan? Ada dua pendapat. Satu pendapat menyatakan,

bahwa itu disyaratkan seperti halnya menangkal penyerang.

Namun pendapat yang lebih benar adalatr tidak disyaratkan

berdasarkan redaksi dalam hadits, e[i-i i'lgj- lnehau mencari

kel engahannya untuk itu).

Kemudian tentang hukum orang yang mengintip melalui celah

pintu sama dengan orang yang melihat dari celah rumah.

Demikian pula dengan orang yang berdiri di jalanan lalu

melihat-lihat isteri orang lain, atau sesuatu di dalam rumah

orang lain. Ada juga yang mengatakan, bahwa larangan itu

khusus terhadap sesuatu yang dimiliki oleh pihak yang dilihat.

Apakah disyaratkan dalam mengintip itu ada unsur menikmati

secara visual? Ada dua pendapat, yang benar adalah itu tidak

disyaratkan, karena melihat aurat lebih berat daripada

menikmati dengan cara membayangkannya, sedangkan syarat

qiyas adalah kesetaraan atau keutamaan yang diqiyaskan,

sedangkan di sini adalah sebaliknya.

Hadits ini adalah dalil yang menjelaskan kadar benda yang

dilemparkan, yaitu seukuran kerikil untuk melontar yang
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penjelasannya telah dipaparkan pada pembahasan tentang haji,

sesuai redaksi hadits bab ini, I 'il.t;i (Latu engkau

melontarnya). Sebab bila melontarnya dengan batu atau anak

panah maka itu bisa membunuh si pengintip sehingga

permasalaharulya akan terkait dengan qishash. Sedangkan di
sisi lain, secara mutlak kasus ini tidak ada pertangungjawaban

dari pihak yang diintip. Tapi jika dalam kondisi tidak ada cara

lain untuk mengusir si pengintip kecuali dengan cara itu, maka

hal itu dibolehkan

Dalam hal ini orang yang mempunyai isteri atau mahram atau

barang di dalam rumah yang diintip tidak masuk dalam kategori

tersebut karena jika dia mengintipnya, maka sebaiknya si penghuni

rumah menahan diri sebab adanya syubhat. Ada yang mengatakan

bahwa tidak ada bedanya. Ada juga yang mengatakan boleh jika
memang di dalam rumahnya tidak ada orang lain selain isterinya
(isteri penghuni rumah), tapi jika di dalam rumah itu ada orang lain,
maka bisa dimaklumi.

Jika di dalam rumah itu hanya ada seorang laki-laki dan dia
sebagai pemiliknya atau penghuninya, maka dia tidak boleh melontar
sebelum memberi peringatan kepada si pengintip, kecuali bila
auratnya terbuka. Ada juga yang mengatakan boleh secara mutlak,
karena di antara kondisi-kondisi yang dibenci adalah diintip, seperti

yaog telah dipaparkan.

Jika pemilik atau penghuni rumah membiarkan pintunya

ierbuka lalu seseorang lewat dan melihat tanpa sengaja, maka dia

tidak boleh melempar si pengintip. Tapi jika dia melihatnya dengan

sengaja, maka ada dua pendapat. Fendapat yang paling benar adalah

tidak boleh melontarnya. Termasuk kategori ini adalah melihat dari

atas rumah, mengenai ini ada perbedaan pendapat.

Ibnu Daqiq Al Id berkata, "sebagian pandangan mereka

dilandasi dari kemutlakan hadits mengenai masalah ini, sebagian
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lainnya dari konotasi maksudnya, dan sebagian lairu:ya dengan qiyas

(analogi)."

24.Penarggung Diyat

'; tl?e l+'b ,ibht *>r$?i;i, ,i$'* ,; *
e ./ AaAr * ql6,Ju* -,r1t ry'; c :i:1 Jij- tgrjr ;

-yq ,f,,Yt eA"lf Pr.At G6\\e+tzfrt'fit
?\i:!q') plr ,i6 v;*2r €,G:r|* .t;at e6:)

rr$ "r'r-) 
t''l

69A3. Dari Abu Juhaifah, dia berkata, "Aku pernah bertanya

kepada Ali RA, 'Apakah kalian memiliki sesuatu yang tidak terdapat

di dalam Al Qw'an?' -pernah 
juga mengatakan, 'Yang tidak ada

pada orang-orang?'- Dia pun. menjawab, 'Demi Dzat yang telah

membelah biji-bijian dan menciptakan jiwa. Kami tidak rnemiliki

selain yang ada di dalam Al Qur'an, kecuali berupa pemahaman yang

dianugerahkan kepada seorang tentang Kitab-Nya, dan yang terdapat

di dalam lembaran (ini)'. Aku berkata, 'Apa yang terdapat di dalam

lembaran (ini)?' Dia menjawab, 'Denda tebusan, pembebasan

tawanan, dan bahwa seorang muslim tidak boleh dibunuh karena

membunuh orang kafir'."

Keterangan Hadits:

(Bab penanggung diyat). Penanggung diyat dalam bahasa Arab

disebut 'aqiilah yang merupakan bentuk jarnak dai'aaqil, pihak yang

membayar diyat. Diyat disebut juga dengan al 'aql sebagai sebutan

dalam bentuk mashdar. Kemudian karena sering digunakan akhimya
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kata al aql merladi sebutan untuk diyat, dan itu hanya berupa unta.

Aqiilah (penanggung diyat) seseorang adalah para kerabat dari pihak
ayalr, yaitu ahli waris ashabah. Merekalatr yang menyerahkan unta ke

wali korban. Sebutan 'aqiilah untuk diyat telah ditetapkan oleh

Sunnah dan para ulama sependapat mengenai itu. Ini tampak

bertentangan dengan konteks firman Allah dalam surah Ai An'aam
ayat 164, c?i .1.1irl: ji \j (Dan seorang yang berdosa tidak akan

memikul dosa orang lain), tapi sebenarnya itu rnengkhususkan

keumumannya karena mengandung kemasalahatan. Sebab bila si
pembunuh harus menanggung diyat, maka sangat mungkin akan

rnenghabiskan seluruh hartanya, karena pengawasan kesaiahan dari

dirinya tidak terjamin, dan bila dibiarkan tanpa perlawanan tentu

darah korban akan sia-sia.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, kemungkinan rahasianya adalah

bila ditetapkan menanggung sendiri hingga jatuh miskin, tentu
perkaranya hampir serupa dengan sia-sia (yakni diyatnya tidak
terbayar) setelah habisnya harta si pelaku. Maka ditetapkanlah
tanggungan diyat pada aqiilah-nya {ashabah-nya), karena
lietidakmampuan membayar pada satu orang lebih dominan daripada
ketidakmampuan membayar pada banyak orang (yak i ditanggung
oleh banyak orang). Selain itu, peringatan dari banyak orang untuk
tidak rnengulangi perbuatan itu lebih dapat diterima daripada
peringatan dari dirinya sendiri. Aqiilah seseorang adalah keluarganya,

dimuiai dengan keluarga terdekahrya, jika tidak mampu digabungkan

dengan yang dekat kepada keluarga terdekabrya, yaitu kaum laki-laki
merdeka yang telah baligh dan memiliki kelapangan harta.

trTriJr e|A 6;,A f +|p Qapakah kelian memiliki sesuatu

jtang tidak terdapat di dalam Al Qur'an?). Maksudnya, yang kalian
sembunyikan, yang berasal dari Nabi SAW, baik yang kalian hafal ata

upun tidak. Maksudnya bukan setiap tulisan atau hafalan, karena

banyak keterangan valid dari Ali yang diriwayatkannya dari Nabi
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SAW yang tidak terdapat di dalam lembaran tersebut. Artinya,

pengertian tentang lafazh Al Qur'an yang bisa dijadikan petunjuk

untuk mengetahui makna-maknanya. Sedangkan yang dimaksud oleh

A1i, bahwa apa yang ada padanya bukanlah A1 Qur'an, tapi berupa

catatan mengenai Al Qur'an pada lembaran tersebut dan apa yang

disimpulkannya dari Al Qur'an. Tampaknya, Ali mencatat itu agar

tidak lupa. Ini berbeda dengan hukum-hukum yang dihafalnya dari

Nabi SAW, karena Ali menjagaflya dengan mengamalkannya dan

memfatwakannya sehingga tidak khawatir lupa.

F.q ;,-Fj,F"W\! (fecuali berupa pemahaman yang. '., v ,v

dianugerahkan kepada seorang tentang.Kitab-Nya)' Dalam riwayat Al

Humaidi disebutkan, p.q r# lJlli t:ge lirr o# ;s1\ Q<ecualt

pemahaman yang Allah berikan kepada seorang hamba mengenai

Kitab-Nya). Demikian redaksi yang disebutkan dalam riwayat An-

Nasa'i. Dalam pembahasan tentang jihad telah dikemukakan dari jaiur

lainnya, dari Mutharrif dengan reclaksi, pirji' oj,:ir-titt #;-'i# Xl

(Kecuali pemahaman yang Allah anugerahkan kepada seseorang

mengenai Al Qur'an).

25. Janin yang Dikandung Wanita

t1 &ria?s

6904. Dari Abu Hurairah RA, bahwa ada dua orang

perempuan dari suku Hudzail, salah seorang dari mereka melempar

yang lainnya sehingga menggugurkan janinnya. Maka Rasulullah

SAW memutuskan denda budak laki-laki atau budak perempuan
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,i'rf y r$u e3 ilLirt .uUt ,;o

kepada perempuan yang melempar tersebut."

.,ilJ\ C iter ,(t :^u ?ut *rr'k f 1.^r, o -,o.tl, .-(t .;! ;J 9i-"ll *

,ip r sw ,gf;r

6905. Dari Al Mughirah bin Syu'bah, dari Umar RA, bahwa

dia pernah berkonsultasi dengan mereka (para sahabat) mengenai

wanita yang keguguran. Laiu A1 Mughirah berkata, 'J.{abi SAW
memutuskan dendabudak laki-laki atau budak perempuan."

.b Ct'r#, ;fi'zk, i; iLJ't-Lt .irJ| ';1:i-; ,rsr.iJs':

.* ,;i;*j *'\t''- e l-

6906. Umar berkata, "Datangkan orang yang menyaksikan

bersamamu." Maka Muhammad bin Maslamah pun bersaksi, bahwa

dia telah menyaksikan Nabi SAW memberi keputusan seperti itu.

*\t.* Ct-* u d6t'rH'#Li,-i *,eb *
o'+ c, -d, o.".lrro , ..i !.o t 

/ 
'

rt # z-*.* r;fr'4ei,i;."st'Jt-,yht G,P *)
.z;i

6907. Dari Hisyam, dari ayahnya, bahwa Umar mencari orang-

orang (untuk mengetahui) orang yang mendengar Nabi SAW
mernberikan keputusan dalam masalah keguguran. Maka Al Mughirah

berkata, "Aku pernah.rnendengar beliau memberi keputusan denda

benrpa budak laki-laki atau budak perempuan dalam masalah

tersebut."



i#i 6 :zix i; iYJ JG, .tb 
'b'a;r 

|^{i- u
.t*,b.&:t rlL?tr ;*;t

6908. Dia (Umar) Or.Lu, "Datangkan orang
menyaksikan bersamamu tentang hal ini." Maka Muhammad
Maslamah berkata, "Aku menyaksikan Nabi SAVI seperti ini.',

o .r., ,t|a1 .c'-.o.tlr.. tft .ofc, i,ot,crt.. o,,p dr-t.-..--*i '+-:t 
,.-t; #l 'e,-, il ,y..1 '* ,;j-p J (W *

.'^), ... ;f?t pJtG irae"t fi ,:;^L

6908. Dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, bahwa dia
mendengar Al Mughirah bin syu'batr menceritakan dari lJmar, bahwa
dia pernah berkonsultasi dengan mereka tentang wanita yang
keguguran dengan redaksi serupa.

Keterangan lladits:

(Bab janin yang dikandung wanita). Al Janiin adalah
kandungan perempuan selama berada dalam perut. Disebut demikian
karena janin cenderung tidak bisa dilihat. Bila janin itu keluar dalam
keadaan hidup maka disebut walad (anak), dan bila dalam keadaan
mati maka disebut saqoth (keguguran), tapi kadang juga disebut janin.

Al Baji dalam kitab syarh Rijal Al Muwaththa'berkata, "Janin
adalah yang dikeluarkan (dilahirkan) oleh perempuan yang dikenal
sebagai m*, baik laki-laki maupun perempuan, selama tidak
bersuara."

Pada bab ini, Imam Bukhari menyebutkan dua hadits, yaitu:

Pertama,.r?ii rl,irGl t;t,!-hb Uitl'tti grt*o ada dua

orang perempuan dari suku' Hud)arl, ,otot seorang dari mereka

c
_tl(;Jl

yang

bin
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melempar yang lainnya). Dalam riwayat Yunus disebutkan, i:-Jll5t

'*:j.,qii ',H gLJl:;\ (Dua orang perempuan dari sulru Hudzail

berkelahi, lalu melemparlah). Sementara dalam riwayat Hamal yang

akan saya singgung nanti disebutkan bahwa salah satunya dari suku

Lihyan.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, Lihyan adalah salah satu keturunan

Hudzail (dari garis perempuan). Kedua perempuan adalah madu

(diperisteri oleh lakilaki yang sama), yakni isteri-isteri Hamal bin An-

Nabighah Al Hudzali.

Abu Daud meriwayatkan dari jalur Ibnu Juraij, dari Amr bin

Dinar, Dari Thawus, dari Ibnu Abba r, fu U, # or|11:. S ,:fr',*
u,irG1 |5.*3 ,y?-ryl;. * iJut n$t ii. *\,6',j ,y ?ril ,:*j *v h,

,s*\i (Dari (Jmar, bahwa dia pernah bertanya tentang keputusan

Nabi SAW, lalu berdirilah Hamal bin Malik bin An-Nabighah lantas

berkata, "Aku pernah berada di antara dua perempuan, lalu salah

satunya memukul yang lainnya.') Demikian dia meriwayatkannya

secara maushul. Asy-Syaf i pun menukil dari Sufyan bin Uyainah,

dari Umar, tanpa menyebutkan Ibnu Abbas di dalam sanad-nya

dengan redaksi, e &J *v itt * Ut 
',y V'f;y?lr f\i ,',Sa .&",t1

it;, #rit (Bahwa (Jmar bertanya, "semoga Allah mengingatkan

seseorang yang pernah mendengar sesuatu dari Nabi SAW mengenai
janin.') Demikian juga yang dikatakan oleh Abdunazzaq dari

Ma'mar, dari Ibnu Thawus, dari ayahnya, jrl:,Lt'fr'ol (Bahwa (Jmar

p ernah b erkons ul at s i).

Ath-Thabarani meriwayatkan dari jalur Abu Al Malih bin

Usamah bin Umair Al Hudzali, dari ayahny a, diaberkata, |yt q og

,ia $.*ltU:*! ,i-rb,sp\li:lrr cir-gl,g61-,,\ii ,*u.s i ,F'i Jvi

{17r[jrt (Dulu, d.i antara kami ada seorang lelaki yang bernama Hamal

- FATTIUL BAARI



bin Malik, yang mempunyai dua orang isteri, salah seorangnya
berasal dari suku Hudzail dan seorang lagi berasal dari suku Amir.
Lalu istri dari suku Hudzail memulail perut istri yang berasal dari
sulat Amir). Diriwayatkan juga oleh Al Harits dari jalur Abu Al Malih
secara mursal tanpa menyebutkan "dari ayahnyd', dengan redaksi, '0f

i$L itr"t-<1t gu:r;r ii U€ \6, i. ft (Bahwa Hamat bin An-

Nabighah mempunyai dua orang isteri, yaitu Mulaikah dan (Jmmu

Ghuthaifl.

Ath-Thabarani meriwayatkan dari jalur Aun bin Uwaim, dia
mengatakan lr;'a#'?t qit!-gir;ryW g,*iUk
'z3ff #L ?l U?; ,\6, 

.u. ,.F (Sauaara perempuanlan, Mulaikah,

dan seorang perempuan dari knmi yang bernama (Jmmu Ghuthaif
binti Masruh, diperisteri oleh Hamal bin An-Nabighah, lalu (Jmmu

Ghuthaif memukul Mulaikah). Dalam riwayat Ikrimah dari Ibnu
Abbas disebutkan di akhir kisah ini, if ,s?\\r)t<$ r;lrrel/V ii.y,S,6

# Qbnu Abbas berkata, "Salah satunya Mulaikah, dan satunya

lagi Ummu Ghuthaif, ') hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud.

" Yang lainnya dinyatakan oleh Al Khathib dalam l<ltab Al
Mubhamat, "Sebagian pensyarah kitab Al Umdah menambahkan,
bahwa ada juga yang mengatakan Ummu Mukallaf, dan ada jugayang
mengatakan Ummu Mulaikah. "

Adapun kata, Lij (melempar) disebutkan dalam riwayat

Yunus dan Abdunahman bin Khalid dengan redaksi, tLAr.*L1'*:j

FA G;hi (Lalu salah seorang dari keduanya melempar yang

lainnya dengan batu). Abdunahman menambahkan, 're3 Wabl6
Sae ltrtu mengenai perutnya saat dia sedang hamil). Demikian juga

dalam riwayat Abu Al Mulaih yang dikemukakan oleh Al Harits, tapi
dia menyebutkan, U)hi (Lalu dia dilempar). Diajuga menyebutkan,
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# +Uli (Hingga mengenai kemaluannya). Sementara dalam riwayat

Abu Daud dari j alw Hamal bin Malik disebutkan, rs?\i ri,irGl "6. ;et

*, (Lalu salah seorang dari keduanya memulail yang lainnya

dengan tiang).

Disebutkan dalam riwayat Muslim dari jalur- Ubaid bin

Nudhailah, dari Al Mughirah bin Syu'bah, dia berkata, a()t?;.*z
t$rt e et yttr"i ;4W? (Seorang perempuan pernah memulatl

madunya dengan tiang kemah saat madunya itu sedang hamil, hingga

membunuhnya). Demikian juga dallm hadits Abu Al Malih bin

Usamah dari ayahnya disebutkan , bttr ^3 ):P.){-/lir ;l;. ^{.$t'6.*!

:V')t (Perempuan dari sulat Hudzail memulatl perut perempuan dari

sulat Amir dengan tiang kemah atau tenda). Sementara dalam hadits

Uwaim disebutkan, ,h6'e) 4. Cr+' q':",-b (Dia memulail

perempuan itu dengan tiang rumahnya saat dia sedang hamil). Abu

Daud meriwayatkan hadits yang sama dari hadits Hamal bin Malik

dengan redaksi, fur(Dengan tiang), dan.dari hadits Buraidah

dengan redaksi, c;i i1 ;y'ci'ia it ;y'ttt (B ahw a s eoran g p er empuan

melempar perempudn lain).

W "*:yl (Sehingga menggugurkan ianinnya). Dalam

r.iwayat Abdurratrman bin Khalid disebutkan, t1iii. \F1 th:r-li'cjlii

{sehingga membunuh analotya.yang masih.di dalam perutnya). Dalam

riwayat Yunus disebutkan, ry.eq q);is (sehingga membunuhnya

dan janin di dalam perutnya). Sementara dalam hadits Hamal bin

Malik disebutkan dengan redaksi, t-e*)' eileii (Sehingga

membunuhnya dan janinnya). Redaksi serupa juga disebutkan dalam

riwayat Uwaim, dan demikian juga yang disebutkan dalam riwayat

Abu Ai Malih dari ayahnya.
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i:,1 i1 # r:;,F': t;;?nr& I' t:$ W # (Latu

Rasulullah SAW memutuslmn denda budak laki-laki atau budak

perempuan bagi perempuan yang melempar). Dalam riwayat

Abdurrahman bin Khalid dan Yunus disebutkan, )iu Jii dtia*6
"z;1'riwi:i 

ry d6i6;'ot # ,:p) # 1o' .r,; (Merekn kemudian

mengadu kepada Rasulullah SAW, lalu beliau memutuskan bahwa

diyat janin yang di perutnya adalah seorang budak laki-laki atau

budak perempuan). Redaksi serupa juga disebutkan dalam riwayat

Yunus, tapi dia menyebutkan dengan redaksi, ar-]') 1i (Atau budak

perempuan). Sementara dalam riwayat Ma'mar dari jalur Abu

Salamah disebutkan, {JjiLi-',)+ ,g.A'|lul (Lalu seseorang berkata,

"Bagaimana tebusannya?') Dalam riwayat Y-unus yang diriwayatkan

oleh Muslim dan Abu Daud disebutkan, ,fr Jtii ,lire U: AA: W:::
a!.;rlt';-j. lOan dia diwarisi oleh anahtya dan orang-orang yang

bersama merekn, lalu Hamal bin An-Nabighah berkata).

Selain itu, dalam riwayat Abdurrahman bin Khalid yang

dikemukakan dalam pembahasan tentang pengobatan disebutkan, 
'Jti|

*'tt ,Ssl tt af I n lt l?3 6-i"1;-i5 ,6\ i uf 4r af;st l.:
96it 97l,y ti 61r*3 *oht {*At]ui M'Ei ,W ,lS4i,y.ti

(Wali perempuan yang menanggung diyat kemudian menyepakati

berkata, "Wahai Rasulullah, bagaimana alu menanggutng diyat orang
yang tidak minum, tidak makan, tidak berbicara dan tidak menangis,

yqng seperti itu harus ditiadakan." Maka Nabi SAW bersabda,

"Sesungguhnya ini termasuk saudara-saudara para dulam.')
Sementara dalam riwayat Mursal Sa'id bin Al Musayyab yang dinukil
Marik disebutkan,i'4:t\l {.b r?il f e ,F- 4t e. ;*a genau

memutuskan diyat untuk janin yang dibunuh di dalam perut ibunya

dengan seorang budak laki-laki atau budakperempuan).

Dalam riwayat Al-Laits dari jalur Sa'id yang maushul }uga
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disebutkan redaksi yang menyelupai hadits yang diriwayatkan oleh

At-Tirmidzi, tapi Au *1rrv.Uutkan, i* *)[. f* )\'J:fr ua"ttt

(Sesungguhnya orang ini mengatakan perkntaan penyair. Untuk kasus

ini [diyatnyal seorang budak) di dalamnya juga disebutkan, a?;:it'o1ns

q.'e,;'o\*3 #io',.r); i' lpl ,# :4:il,ju.W',uo r)t
\bk-, ;o yitlb ,9t:: (Kemudian perempuan yang diputuskan

menanggung diyat berupa seorang budak itu meninggal, lalu

Rasulullah SAW memutusknn bahwa warisannya untuk anak-analotya

dan suaminya, dan bahwa diyatnya ditanggung oleh ashabahnya).

Sedangkan dalam riwayat Ikrimah dari Ibnu Abbas disebutkan, 
'dLii

- 1'l i-lt ,Qy€ '^31 :1x;at iJA .i'P'4 'n ("uu-'c.'hi'.,1U q\,&

#'#1:{i *o ?ut * 4ti6 M)W,Fi 1) qf 'tt,#v
WWi {}lUSt (Lalu paman korban berkata, "sesungguhnya dia telah

membunuh anak yang telah tumbuh rambutnya." Maka ayahnya si

perempuan yang membunuh berknta, "sungguh dia telah berdusta'

Demi Allah, itu tidak pernah menangis, tidak minum dan tidak makan,

maka seperti itu semestinya ditiadakan." Lalu Nabi SAW befsabda,

"Dia telah bersajak seperti saiakjahiliyah dan para dukun.")

. Dalam riwayat Ubaid bin Nudhailah dari Al Mughirah

disebutkan,'r'*i*.ti,t *.-;, * llrat $ *J *vht -;- I' J:fl,tr
;Jf r |; {;1 ,ys.ar ep;'u ,yi'Jrit ,ry. rg 

(t. (Rasututtah sAW

kemudian menetapkan diyat perempuan yang dibunuh itu ditanggung

sleh ashabah perempuan yang membunuh, dan seorang budak untuk

janin yang di perutnya. Lalu seorang lakiJaki dari ashabah

perempuan yang membunuh berkata, "Harusftnh karni menanggung

diyat orang yang tidak maknn.') lalu di bagian akhirnya disebutkan,

L;-'rtr '#'fr3eqrt\\ tr Ut t"Apakah ini saiak seperti

sajalmya orang-orang Arab?" Dan beliau menetapkan diyat atas

rnereka). Dalam hadits Uwaim yang diriwayatkan oleh Ath-Thabarani
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disebutkan , 'Ft 1r ql 1U ?:;;1 ,!t l?j 6- ,{i#'i.)W a?l ,Sut

*qt # "g4i :Jd :$-t;;^ ,W ,lJ4-,t t')',F 11 (Latu

saudaranya, Al Ala' bin Masruh berkata, "Wahai Rasulullah,

haruskah kami menanggung diyat orang yang tidak minum, tidak

makan, tidak berbicara dan tidak menangis? Seperti ini mestinya

ditiadakan." Maka beliau bersabda, "Apakah ini sajak seperti sajak

jahiliyah?')

Hadits serupa juga dinukil oleh Abu Ya'la dari hadits Jabir,

tapi dia menyebutkan dengan redaksi, >U.A, e4b cjut 1tot" aqilah

perempuan yang membunuh bertrata). Al Baihaqi meriwayatkan dari

hadits Usamah bin Umairah dengan redaksi, .S't!. {i,idi-tt'fi1:th:ii$)

#, ,it ,#t ,* "-?t),,,Sui 
;&i *v?l,.J- l' )y$ Jit'g:a;?a

&i'^w ra6 ,w,6 w \ ,H'e:r 6 ,i1t .if (Ayahnya kemudian

berkata, "sebenarnya anak-analorya yang menanggung diyatnya."

Lalu mereka mengadu kepada Rasulullah SAW, makn beliau pun

bersabda, "Diyatnya ditanggung oleh ashabah, dan untuk janin

adalah seorang budak." Setelah itu dia berkata, "Apa yang

dilahirkan lalu diam dan tidak menangis sehingga bersuara, maka

tiadakanlah karena yang seperti itu ditiadakan.')

Berdasarkan hal ini, perbedaan-perbedaan lafazh redaksinya

dapat digabungkan, bahwa masing-masing dari ayahnya, saudaranya

dan suaminya sama-sama mengatakan itu, karena mereka semua

termasuk ashabah-nya. Lri berbeda dengan perihal perempuan yang

dibunuh, karena dalam hadits Usamah bin Umair disebutkan, bahwa

perempuan yang terbunuh adalah yang berasal dari suku Amir
sedangkan yang membunuh berasal dari suku Hudzail.

Dalam riwayat Usamah disebutkan, '-,it]\\ ft)i'U et ;JVi

(Beliau kemudian bersabda, "Tinggalkan alru dari syair-syair Arab.")

Sedangkan dalam redaksi lainnya disebutkan, u-{ ibriJi (Apakah
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engknu sukn bersyair), dan di bagian akhirnya disebutkan, f
?Li Uli' J:*) rj ,Jl rdl.lgrir (,Apakah ini syair seperti sya'ir
jahiliyah? " Lalu ada yang berkata, "Wahai Rasulullah, dia memang

seorang penyair.") Selain itu, dalam redaksi lainnya disebutkan, $5

7i G)}lerlt *61 s2 (Kami bukan apa-apa dibanding syair-syair

jahiliyah), di dalamnya juga disebutkan , 'o-;ir i'rr; }i tU q\,lui
ri:J@ .6fi'u'*lVw'oi 6;lU| ,!.,Jrt .r+tV rla[';tl"i.1 e:
4t ,4, i: ifrst U) $t ,Jiia 9'6:* ,* )r.,t" pt ,F',su .i,;, S.

, c'. I -'--

J-J-b .;,lt;Je 0a (Dia kemudian berkata, "Sesungguhnya dia

*"*run oi anak, mereka adalah para pemuka desa, dan mereka lebih
berhak untuk membayar diyat ibu mereka." Beliau bersabda,
"Engkau lebih berhak membayar diyat saudara perempuanmu
daripada analotya." Dia berkata, "Alat tidak punya apa-apa." Saat
itu Hamal bertugas mengumpulkan zakat suht Hudzail, dia adalah
suminya perempuan tersebut dan ayahnya janin tersebut, dia berl<nta,
"Tahanlah zakat sulat Hudzail.') Hadits ini diriwayatkan oleh Al
Baihaqi.

Dalam riwayat Ibnu Abi Ashim disebutkan, ,*)rt .'a;11: .t?'ii t;

,# ,W)'astbii ,o$J. ,i *,* b #'itl V 7r',y'ii c,rfd .rt,.li 
,,y "*

f^f!y*y e W j;; 1"Dio tidak mempunyai budak taki-laki dan tidak

pula budak perempuan." Beliau bersabda, "sepuluh ekor unta."
Mereka berkata, "Dia tidak mempunyai apa-apa kecuali engkau
nzembantunya dengan zakat bani Lihyan." Maka beliau pun
wernbantunya dengan itu. Maka Hamal pun mengumpulkan itu hingga
memenuhinya). Sementara dalam hadits Ibnu Abi Ashim yang

dikemukakan oleh Al Harits bin Abi Usamah disebutkan, \!$'oi 6
:*'r;V'ri , rli'uWri;1'ri"*i'; ,#t G: *.ar Wb ,rb (Latu

beliau memutuskan, bahwa diyat ditanggung oleh aqilah si

684 - FATHUL BAARI



perempuan yang membunuh, dan untuk janin adalah seorang fudak
lahi-laki atau budak peremryan dan sepuluh ekor unta atau seratus

ekor liambmg). Dalam hadits Abu Hurairatr dari jalur Muhammad bin
Amr, dari Ab Salamah, darinya disebutkan, )1bb, ,)* )it J:A ,F
F.\t i;\f#til *r?4, d'Pt (Latu Rasutuuah saw

memutuslcan untuk janin seorang budak laki-laki atau budak

perempuan atau latda atau baghl [peranakan htda dmgan keledaiJ).

Demikian juga hadits yang dinukil oleh Abdurrazzaq dari riwayat

Ibnu Thawus, dari ayahnya, dari Umar secara mursal, U.'J ';iui,

Lfifrylii #, Gi g?;sr G f-.'sur;r:, * hr ja nr iJ"rr .l ,i-$t')'14 *o?0, }* lt ,)?: iai :thriltd,,t )t r* cf 0*!t dJ 9tftt.d l-*Y e) P.u sr, ), ,lyS Lsa :t

";;ii (Hamal bin An-Nabighah kemudian berkata, "Rasulullah l.

memutuslran diyat untuk perempuan itu, dan untuk janin dikenakan

diyat seorang budak laki-laki atau budakperempuan atau htda.')

Al Baihaqi mengisyaratkan, bahwa penyebutan kuda dalam

riwayat marfii' adalah persepsi periwayat, dan batrwa itu adalatr

sisipan dari sebagian periwayatnya sebagai penafsiran dari kata i:jr.
Dia pun menyebutkan bahwa dalam riwayat Hammad bin Zaid dari

Amr bin Dinar, dari Thawus disebutkan dengan redaksi, ,i'Oi 6
i:f ;p, ,',Jtb ,)$ .;'; ;o[r ltotu beliau memutuskan ghurrah untuk

janin. Thawus berkata, "Kuda adalah ghunah.')

Saya (Ibnu Hajar) katakan, demikian juga yang dinukil oleh Al
Ismaili dari jalur Hammad bin Zud, dari Hisyam, dari Urwatr, dari

ayahnya, dia berkata, i*;i, (Kuda adalah ghurrah). Tampaknya,

mereka memandang bahwa kuda lebih layak menyandang sebutan

ghurr ah daripada manusia.

Ibnu Al Mundzir dan Al Khaththabi menukil dari Thawus,

Mujatrid dan Unvatr bin Az-Zubuir,'u;F il'Ul':l'* i Jlt lCnunatt

adalah budak laki-laki atau budak perempuan atau lada). Daud dan

yang mengikutinya dari kalangan ahli zhahir berkata, "Boleh dibayar

SAW
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dengan apa yang drsebrtt ghurrah."

Asal makna ghurrah adalatl warna putih pada wajah kuda. Ini
digunakan juga untuk manusia sebagaimana yang telah disbutkan

dalam hadits mengenai wudhu, r* *gt ?:F-'o?t:- r;i'ol
(Sesungguhnya umatlu akan dipanggil pada Hari Kiamat dalam

keadaan putih). Kata al ghurrahjuga digunakan untuk sesuatu yang

berhargq baik berupa manusia atau lainnya, baik laki-laki atau pun
perempuan. Ada yang mengatakan, bahwa manusia disebut ghurrah
karena merupakan hewan yang paling mulia, karena tempat ghurrah
adalah di wajah, sedangkan wajatr merupakan anggota tubuh yang

palingmulia

Tentang sabdabeliau, JiitS+;'i (seorang budak taki-laki

atau budak perempuan), Al Ismaili berkata, "Orang awam
mernbacanya dengan idhafah, sedangkan yang lain membacanya

de,ngan tanwin."

Al Qadhi Iyadh menyebutkan adanya perbedaan, dia pun

berkata, 'Bacaan dengan tanwin lebih terarah, karena merupakan
penjelasan ghurrah. Sedangkan yang lain mengatakan, bahwa sesuatu

itu kadang disandangkan kepada dirinya namun jarang."

Al Baji berkat4 "Kemungkinan 1t gtau) di sini merupakan

keraguan dari periwayat dalarn peristiwa yang khusus itu.
Kemungkinan juga untuk menunjukkan ragamnya, dan inilah yang

lebih tepat. Ada juga yang mengatakan, bahwa redaksi dalam hadits

yarrg marfu'adalah: 9p (dengan bentuk idhafah), sedangkan redaksi,

Yi \t * (budak laki-taki atau budak perempuan) adalah keraguan dari

periwayat mengenai maksudnya. Malik berkata, 'Dua yang merah

lebih utarna daripada dua yang hitam dalam hal ini'. Diriwayatkan
dari Amr bin Al Ala', dia berkata, 'Ghurrah adalah budak laki-laki
putih atau budak perempuan putih'."

Selaqiutnya dia berkata" 'Maka dari itu, tidak sah membayar
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diyat janin dengan yang hitam, sebab bila dalam ghurrah tidak ada

makna tambahan, tentu beliau tidak menyebutkannya, dan tenfunya

beliau hanya mengatakan, 'Budak laki-laki atau budak perempuan'."

Ada yang mengatakan, bahwa hanya dia yang berpendapat

demikian, sedangkan para ahli fikih lainnya berpendapat sah bila

membayar dengan yang hitam. Mereka pun menjawab, bahwa makna

tambahan adalah karena berharga, karena itulah ditafsirkan dengan

budak laki-laki atau budak perempuan, karena manusia merupakan

hewan yang paling mulia. Berdasarkan hal ini, maka yang disebutkan

dalam riwayat Muhammad bin Amr dari Abu Salamatr, dari Abu

Hurairah terdapat tambahan, yaitu penyebutan kuda dalam haditsny4

dan itu merupakan persepsi periwayat, ,pU j|"n;\|'uiilWif
(Seorang budak laki-laki atau budak perempuan atau htda atau

baghl). Jika riwayat ini terpelihara, maka kemungkinannya bahwa

kuda merupakan asal makna ghurrah sebagaimana yang tadi

dipaparkan.

Menurut pendapat jumhur, kadar minimal pernbayaran diyat

yang satr untuk janin adalatr budak laki-laki atau budak perempuan

yang tidak ada cacatnya yang bisa menyebabkan tertolak dalam jual-

beli, karena budak yang cacat tidak termasuk kategori pilihan.

Asy-Syaf i menyimpulkan bahwa budak tersebut harus bisa

dimanfaatkan, maka disyaratkan tidak kurang dari usia tujuh tahun,

karena budak yang belum mencapai usia itu biasanya tidak dapat

mengurus dirinya sendiri, sehingga perlu dilatih. Dengan dernikian

orang yang berhak tidak harus dipaksa menerimanya.

Sebagian orang menyimpulkan dari tafazh i>r-fir (anak laki-

laki), yaitu tidak lebih dari 15 tahun, dan anak perempuan tidak lebih

dart2}tahun. Ada juga yang membatasi antara 7 hingga20 tahun.

Pendapat yang kuat seperti yang dikatakan oleh Ibnu Daqiq Al
Id, yaitu sah walaupun berusia 60 tahun atau lebih selama belum
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mencapai usia udzur karena sangat lanjut.

Hadits ini adalah dalil yang menjelaskan tidak wajibnya

qishash dalam pembunuhan dengan benda berat, karena Nabi SAW
tidak memerintahkan qishash, tapi memerintahkan diyat. Sementara

itu, orang yang mengatakan wajib qishash menjawab, bahwa tiang

tenda akan melahirkan dampak yang berbeda bila dipukulkan ke,pada

orang besar dan orang kecil (atau bayi atau janin). Karena sebagian

orang bisa meninggal bila dipukul benda tersebut itu (terutama yang

kecil). Sementara dikesampingkannya balasan yang sama dalam

qishash, ini disyariatkan bila tindak kejahatan itu bisa menyebabkan

kematian. Mengenai diwajibkannya qishash dalam hal ini perlu

ditinjau lebih jauh, karena yang dipahami bahwa qishash tidak

diwajibkan dalam kasus itu, karena perempuan itu tidak bermaskud

demikian. Di antara syarat qishash adalah adanya unsur kesengajaan,

sedangkan dalam kasus ini hanya menyerupai kesengajaan, sehingga

tidak ada dalil yang dapat digunakan untuk pembunuhan dengan

benda berat semacam itu.

Kedua, 'Ji ft (Dart Wuhaib). Dia adalah lbnu Khalid. Alu
Daud menyatakan demikian dalam riwayafirya dari Musa bin Ismail,
gurunya Imam Bukhari.

fq 'O-b (Dari Hisyam). Dia adalah lbnu Urwah. Al Isma'ili

menyatakan dari jalur Affan, dari Wuhaib.

;'*i,3 ,t' 4 ;ye (Dari ayahnya, dari Al Mughirah). Dalam

riwayat Al Ismaili dari jalur Ibnu Juraij disebutkan, i:? U ?4 ut"t;
'JV iJt ,eiJ ,f.{r+)it F r5:rr'^fi ,*i',f (Hisyam bin urwah

menceritaknn kepadalru dari ayahnya, bahwa dia menceritakan

lrepadanya dari Al Mughirah bin Syu'bah, bahwa dia menceritakn

kepadanya). Abu Daud mengatakan setelah riwayat Wuhaib, iri;'otit
';"t'ot ,*1 ',F ?q ,f 't;t; ;. \tir3 {:j fi lHammad bin Zaid dan
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Hammad bin Salamah meriwayatkan dai Hisyam, dari ayahnya,
bahwa Umar). Maksudnya, tanpa menyebutkan Al Mughirah di dalam
sanad-nya.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, itu adatah riwayat Ubaidullah bin
Musa yang akan disebutkan setelah hadits bab ini. Al Ismaili
mengemukakan hadits serupa dari jalur Hammad bin Znd, Abdullah
bin Al Mubarak dan llbaidah, semuanya meriwayatkan dari Hisyam.
Sementara Waki' meriwayatkan redaksi yang berbeda dari semruiltya,

dia mengatakan, urtit jt::.Ly 
"ib'oi ,6*, /. :y.;t * ,*j * ,f4 *

t -a . ., . a

6}iJr Jtii .iilr ,frllG (Oori Hisyam, dari ayahnya, dari Al Miswar

bin Makhramah, bahwa (Jmar pernah meminta pmdapat orang-orang
tentang wanita yang keguguran. Lalu Al Mughirah berkata). Hadits
ini diriwayatkan oleh Muslim.

'nijr:t-;:"ri-fi :er.fu g:'fr ,f (Dari (Jmar M, bahwa dia

berkonsultasi dmgan mereka). Dalam riwayat Al Ismaili dari jahr
Sufimn bin Uyainatr disebutkan dengan redaksi, ,f ,*J ,f 9$V
';"rll ,{J.A (Dari Hisyam, dai ayahnya, dari Al Mughirah, bahwa

Umar).

af;r f*lo) (Tentang wanita yang keguguran). Dalam

riwayat Imam Buk*lari pada pembahasan tentang berpegang teguh
dengan A1 Qur'an dan Sunnatr dari jalur Abu Muawiyatr, dari Hisyqm,
dari ayalrnya disebutkan, gf;it inle yH, U.'p Jl; :9;!ry
* &t *v ?n, & $tg'V "#,it i,'i*r,#,Ai;. t;F a,et
b lOari Al Mughirah, (Jmar bin Khaththab pernah bertanya tentang

wanita yang keguguran, yaitu wanita yang dipulatl perutnya sehingga
mengeluarkan janinnya. Dia berknta, "Siapa di antara knlian yang
pernah mendengar sesuatu dari Nabi SAW mengenai hal itu?') Int
adalah penafsiran yang lebih khusus dari pendapat ahli bahasa yang
mengatakan, bahwa kata al imlaash berarti wanita yang melahirkan
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anaknya sebelum tiba saatnya melatrirkan. Demikian pendapat yang

dinukil oleh Abu Daud dalam kitab As-Sunan dari Abu Llbaid.

Demikian juga yang disebutkan dalam kitab Al Gharib karya Abu

Llbaid.

Al Khalil berkata, 'I(alimat amlashatil mar'ah atau

amlashatinnaaqah artinya perempuan atau unta yang melahirkan

anaknya."

Ibnu Al Qaththa' berkata, "Kalimat amlashatil haamtl artinya

wanita hamil yang melahirkan anaknya."

Al Ismaili mengemukakan dari riwayat Ibnu Juraij dari

Hisyam, bahwa Hisyarn berkat4 "Kata al milaash digunakan untuk

makna keluarnya j anin."

Penulis trtab Al Bari' berkata, "Kata al imlaash berarti

keguguran. Jika Anda memegang sesuatu lalu sesuatu itu terjatuh dari

tangan, maka Anda mengatakan, amlasha min yadii imlaashan darr

malisha min yadii (atuh atau terlepas dari tanganku)."

Dalarn riwayat Ubaidulah bin Musa yang setelah hadits bab ini

disebutkan, yii-lt e ,p|bi *vh, & 4t V'i unrXr'slti'fr'oi

(Bahwa Umar pernah bertanya kepada orang-orang [para sahabat],

siapa yang pernah mendengar Nabi SAW memberi keputusan dalam

masalah keguguran).

't';,:it Su| 6t Mughirah berkata). Demikian redaksi yang

dicantumkan dalam riwayat Ilbaidullah bin Musa. Dalam riwayat Ibnu

Uyainah disebutkan , ;i;}jSr ;i ti-ui ,-{. ,iot r35 Ui-elit iui lttatca

Al Mughirah bin Sy'bah berdiri lalu berkata, "Tentu, aku, wahai

Amirul Muloninin. ') Di sini terjadi pengalihan bentuk redaksi, karena

semestinya redaksiny4 'r;ii'(Maka alat berknta). Sementara dalam

riwayat Abu Muawiyah disebutkan, 6( L[i (Maka alar pun berkata).

*iil * g$u.'Pi *ht 'PU, ,P (Nabi sAW memberi
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keputusan denda budak lalci-laki atau budak perempuan). Demikian
redaksi yang disebutkan dalam riwayat Affan dari Wuhaib, dengan

huruf lam padalafazh r.lq Ini menguatkan riwayat dengan harakat

tanwindan semua riwayat yang mencantumkan dengan lafazhgfl ar

antaranya adalah riwayat Abu Muawiyah, Pi # lO' ,rl,; lltii;
hl t1'tpii W,ig- Am mendengar Nabi SAW bersabda, "[DiyatJ

padanya adalah seorang budak laki-laki atau budakperempuan.')

-,P Pt*h',k 4t *rfi'e,;rx'i;'J:i'i"ti:i @ara

bersalrsilah Muhammad bin Maslamah, bahwa dia menyaksikan Nabi
SAW memberi keputusan itu). Demikian redaksi yang dicantumkan

dalam riwayat Wuhaib, secara ringkas. Sementara dalam riwayat

Umar disebutkan, U.*-'r'r#i'i";)iui VA'#-U ,p lui (Umar

lremudian berkata, "Siapa yang menyaksikan bersamamu?" Maka
berdirilah Muhammad lalu bersaksi tentang itu). Dalam riwayat
Waki ' disebutkan, -J Vi 

'e;tX 
;. !lr,i ;W .'-!;i :t45-'1 ,fl ,loi

(Lalu dia [UmarJ berkata, "Datangknn kepadaht orang yang
menyaksilran bersamamu." Kemudian datanglah Muham,mad bin
Maslamah, lalu dia bersaksi untulorya). Selain itu, dalam riwayat Abu
Mu'awiyah disebutkano 

' 

jui .'.-ii b g-;Jur;.* e {; | :iui
4; fu * ,},'e;'Afr ,# 'g q,$'a;*; ;.'r:";J 'c,'rri '*,*t
\rF Fi (Dia [UmarJ kemudian berkata, "Janganlah engkau

beranjak hingga mendatangkan orang meriwayatkan apa yang
engkau kntakan." Alan kemudian keluar, lalu alat mendapati

Muhammad bin Maslamah, maka alat pun datang bersamanya, lalu
dia bersalrsi bersamala4 bahwa dia peynah mendengar Nabi SAW
memutusknn itu).

4"c-, ,;i,,-, l' !+ $:J*; (Waiduilah bin Musa

menceritakan kepada kami dari Hisyam). Dia adalah Ibnu Urwah,
karena Hisyam adalah seorang tabiin seperti yang telah dipaparkan
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dalam riwayat Ubaidullah bin Musa juga dari Al A'masy di awal

pembatrasan tentang diyat.

'#'014 * (Dari ayahnya, bahwa Umar). Bentuk redaksi ini

mursal, tapi tampak dari riwayat sebelumnya dan setelahnya, bahwa

Urwah membawakannya dari At Mughiratr walaupun tidak

menyatakan itu di dalam riwayat ini. Beralihnya Imam Bukfiari dari

riwayat Waki' mengisyaratkan kuatrya riwayat yang mengatakan di

dalamnya, 1;JJJ f ;l:.* ,f (dori Urwah dari At Mughirah), dan

mereka itutah yang lebih banyak atau mayoritas.

i#, Sui g^atu Al Mughirah berkata).Demikian redaksi yang

dicantumkan dalam riwayat Abu Dza4 dan ini lebih teraratr.

Sedangkan dalam riwayat yang lainnya dicantumkan dengan huruf

*ou,?f.it S'651Oan Al Mughirah berkata).

W-,?.9t3\ (Datangkan orang yang menyalaitmn). Demikian

redaksi yang disebutkan oleh mayoritas periwayat, yakni dengan

bentuk kata kerja perintah dari kata al ityaan (datang). Dalam riwayat

sebagian periwayat disebutkan tanpa huruf ba' pada kata, ;-e.
Sementara dalam riwayat Abu Dzar dari Al Kasyrnihani disebutkan

dengan huruf alif mamdudah, kerrttdiarr nttn,laht ta', dalam bentuk

kalimat tanya yang bernada memastikan, yakni engkau menyaksikan?

Kemudian menanyakan, siapa yang turut menyaksikan bersamamu?

4 .. af;J frJ1d Flr:ir '^f; lnohro dia berkonsultai

dengan mereka mmgenai wanita yang keguguran ...dengan redalui

seperti irz). Maksudnya seperti riwayat Wuhaib.

Ibnu Daqiq Al Id berkata,'T{adits ini merupakan pokok dalam

penetapan diyat janin, dan bahwa yang diwajibkan adalatr ghurrah

(budak), baik berupa budak laki-laki atau pun budak perempuan. Hal

ini terjadi bita janin yang dikeluarkan dalam keadaan mati lantaran

suatu tindak kej ahatan."
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Para atrli fikih menetapkan kiteria batasan pada usia budak

tersebut walaupun itu tidak disinggung dalarn hadits ini, sebagaimana

yang telatr dipaparkan di muka.

Umar meminta pendapat dalam masalah ini menunjultcan

sikap imam (pemimpin) yang menanyakan tentang suatu hukum bila
dia tidak mengetahuinya, atau mengandung unsur keraguan, atau ingin

memastikan.

Pelaiaran vang dapat diambil:

1. Hadits ini menur{ulftan bahwa peristiwa-peristiwa tertentu

kadang tidak diketahui oleh para pembesar dan hanya

diketahui oleh orang lain.

Hadits ini mengandung sensgahan terhadap muqallid
(pengikut) yang hanya berdalil de,ngan hadits yang

rne,nyelisihi, dengan dalih batrwa bila shahih te,ntu diketahui

oleh fulan misalnya. Sebab, orimg seperti Umar saja terkadang

tidak mengetahui suatu hadits, apalagr ormg yang lebih rendah

darinya tentu lebih terbuka peluang untuk tidak

mengetahuinya.

Perkataan Umar yaug merrinta didatangkan oftmg lain yang

menyaksikan keputusan itu bersama Al Mughirah dijadikan

alasan oleh orang yang berpendapat keharusan berbilang dalam

periwayatan, dan mensyaratkan satu hadits tidak diterima bila
kurang dari dua orang sebagaimana halnya mayoritas

kesaksian. Namun pendapat ini lernatr seperti yang

dikemukakan oleh Ibnu Daqiq Al Id. Karena banyak riwayat

yang menyebutkan tentang diterimanya berita satu orang.

Sedangkan permintaan jumlah (sumber berita) yang lebih dari

satu dalam masalah tertentu tidak menunjul&an berlakunya hal

itu untuk semua perkar4 karena kemungkinan dalam kasus

tertentu ada halangan dan sebab terte,nfu yang menyebabkan

J.
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4.

5.

perlurya pemastian dengan tambahan saksi (sumber berita
lainnya), apalagr bila ada indikasi yang melemahkan. hi
seperti halnya kisah Umar bersama Musa ketika meminta izin.
Penjelasannya telah dipaparkan dalam pembahasan tentang
meminta izin, kemudian nanti juga akan dikemukakan pada

bab bolehnya hadits ahad dalam pembahasan tentang hukum.
Dalam kisah Abu Musa tersebut, Umar menyatakan bahwa dia
ingin memastikan.

Redaksi, afir iUir!)(mengenai wanita yang keguguran)

lebih jelas menunjukkan perlunya membedakan antara

keluarnya janin dalarn keadaan hidup dan dalam keadaan mati
daripada redaksi dalam hadits Abu Hurairah, t!..rrlr ,# r;rt
(memberi lreputusan dalam masalah janin).

Dalam mewajibkan denda berupa budak, para ahli fikih
mensyaratkan keluanrya janin dalam keadaan mati yang
disebabkan oleh tindak kejahatan. Jika janin keluar dalam
keadaan hidup kemudian meninggal, maka dalam kasus ini
diwajibkan qishash atau diyat sempuma. Jika ibu si janin
meninggal dan janinnya tidak keluar, maka menurut ulama
madzhab Syaf i, tidak ada kewajiban apa-apa, karena tidak
dapat dipastikan keberadaan janin. Berdasarkan hal ini, apakah
yang menjadi patokan adalah keluarnya janin atau kepastian
adanya janin? Ada dua pendapat mengenai hal ini. Yang lebih
shahih adalatr yang kedua, yaitu bila perempuan itu dibedah
perutnya maka akan tampak janinnya.

Adapun bila kepala janin keluar 
-misalnya- 

setelah dia
dipukul, lalu sang ibu meninggal dan bayrnya tidak sampai

keluar, maka Ibnu Daqrq Al Id berkata, "Orang yang

berpendapat demikian perlu menakwilkan riwayatnya dan

mengartikannya bahwa itu berarti janinnya telah keluar,

walaupun dalam lafazlnyatidak ada yang menunjukkan itu."
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terkait

6. Hadits

k*rusus

Saya (Ibnu Hajar) katakan, dalam hadits Ibnu Abbas yang

diriwayatkan oleh Abu Daud , t3i i|;J'4 "rl jti,b'c,Jl,rrl

(Sehingga menggugurkan bayi yang telah tumbuh ramtbutnya

dalam keadaan meninggal). Dalam redaksi ini jelas

menunjukkan bahwa janin tersebut telah keluar (terpisah dari

ibunya). Redaksi yang menggabungkan itu terdapat dalam

hadits Az-Ztrhri. Sementara dalam riwayat Abdurrahman bin

Khalid bin Musafir yang telah dikemukakan dalam

pembahasan tentang pengobatan disebutkan, |ei VU. eAG

4 e6$ W ,ye (Lalu mengenai perutnya, padahal dia

sedang hamil, hingga membunuh anak di dalam perutnya).

Dalam riwayat Malik mengenai masalah ini disebutk an, 
"*:rbs

r4*q lSslxinggs dia mengeluarkan janinnya).

menunjukkan batrwa hukum tersebut adalah

dengan anaknya perempuan merdeka, karena

kisahnya mengenai itu. Sedangkan redaksi, af;$ Pil.d
(mengenai wanita yang lceguguran) walaupun bersifat umum,

namun periwayatnya menyebutkan bahwa dia menyaksikan

peristiwa yang khusus. Para ahli fikih telah menunjukkan

beberapa sikap tentang masalah ini. Lllama madzhab Syaf i
berkata, "Yang diwajibkan pada kasus janin hamba sahaya

adalah sepuluh kali nilai ibunya, seperti yang diwajibkan

dalam kasus janin perempuan merdeka bahwa diyatnya adalah

sepuluh kali. Selain itu, hukum tersebut klusus bagi janin yang

dihukumi Islam, dan tidak ada keterangan mengenai janin yang

dihukumi Yahudi atau Nashrani." Di antara para ahli fikih ada

yang mengqiyaskannya pada janin yang dihukumi Islam,

namun ini tidak terdapat di dalam haditsnya.

Hadits ini juga menunjukkan bahwa pembunuhan tersebut

tidak dianggap sebagai pembunuhan disengaja.

7.
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8. Hadits ini dijadikan sebagai dalil dalam hal tercelanya bersajak

saat bertutur kata. Letak tidak disukainya hal ini adalah bila
tampak dibuat-buat. Demikian juga yang secila spontan, tapi

dengan catatm bahwa hal itu dilakukan dalam rangka

menghalangr yang haq atau mengukuhkan yang batil. Tapi bila
terlontar secara spontan dan dia dalam kebenaran atau perkara

yang mubah, maka tidak malauh, bahkan sebagiarurya disukai.

Contohnya, ungkapan yang mengandung peringatan bagr yang

bertentangan dengan ketaatan, seperti yang dikatakan oleh Al

Qadhi pada salatr satu risalalrnya, "Atau untuk menanggalkan

suatu kemaksiatan, sebagaimana yang diungkapkan oleh Abu

Al Faraj bin Al Jauzi dalam sebagian nasihatnya." Itulah

pengertian mengenai apa-apa yang berasal dari Nabi SAW dan

juga dari para salaf shalih. Menurut saya, bersajak ketika

bertutur kata yang terlontar dari Nabi SAW dilakukan secara

tidak disengaja, tapi itu bertepatan dengan ketinggian bahasa

beliau. Memang ada orang setelah beliau yang seperti itu,

namun pada umumnya itu dilakukan secara disengaja. Selain

itu, tingkatan mereka dalarn hal ini pun sangat beragam.

26. Janin yang Dikandung Wanitq dan Bahwa Tebusannya

Menjadi Tanggungan Ayah llanAshabcft Ayahnya, Bukan
Tanggungan Anak

'21;,1 ,f ,f & *:t r:)r\t * lnt Jit'oii;; ,rj E
,1a45?;i Cif;tLY; ff 'ti i. t? urU ,i'u
,tb'fiW.Wt)"ol'r.i,11ir'ht & yt J';:, e",:*:;

.ti*L S'j;ar o(2

6909. Dari Abu HurairalL batrwa Rasulullah SAW memberi
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keputusan kepada janin seorang wanita dari bani Lahyan dengan diyat
seorang budak laki-laki atau budak perempuan. Kemudian perempuan

yang diberikan keputusan denda itu meninggal, lalu Rasulullah SAW
memutuskan bahwa warisannya diberikan untuk anak-anaknya dan

suaminya, sedangkan diyatnya menj adi tanggungan ashabah-nya.

& hr ,r:r;;":; GjLi #:Sr * ; a** ci') &!t ;.t r
,.; 

z ,

t Aitjii fu "?\i 
(ir-r,-1 '6j,Jji n g*rr'd*t:)ti

'd-)"oi 

"r"i*t *\t *"'4t'dLrkLv ne$i e6)
.\*e *;r;t't;'oi ,;fr, ,i:l)r'r( Vi:; rA>

6910. Dari Ibnu Al Musayyib dan Abi Sutu*ut Uin
Abdirrahman bahwa Abu Hurairah RA berkata, "Dua perempuan dari
suku Hudzail berkelahi, lalu salah seorang dari keduanya melempari
lainnya dengan batu hingga membunuhnya dan janin yang ada dalam
perutnya. Setelah itu mereka mengadu kepada Nabi SAW, lalu beliau
memutuskan, bahwa diyat janinnya adalah seorang budak laki-laki
atau budak perempuan, dan beliau memutuskan bahwa diyatnya
perempuan itu ditanggung oleh aqilah-nya."

Keterangan Hadits:

(Bab janinnya yang dikandung wanita, dan Bahwa tebusannya
menjadi tanggungan ayah dan ashabah ayahnya, bukan tanggungan
anak). Pada bab ini Imam Bukhari menyebutkan hadits Abu Hurairah
dari dua jalur yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya. Al
Ismaili berkata, "Demikian Al Bukari mencantumkan judulnya, bahwa
tebusan (diyaQ ditanggung oleh ayah dan ashabah ayah, sementara

dalam haditsnya tidak menyebutkan keharusan ayah menanggung

denda itu. Jika yang dimaksud adalah ibu yang melakukan tindak
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kejahatan itu, maka keputusan terhadapnya memang sudatr ditetapkan,

baik dia hidup atau pun mati, maka diyatnya menjadi tanggungan

ashabah-nya."

Yang bisa dijadikan pedoman adalah pendapat yang

dikemukakan oleh Ibnu Baththal. Maksudnya, diyat perempuan yang

terbunuh menjadi tanggungan ayalurya perempuan yang membunuh

dara ashabah-nya.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, ayahnya dan ashabah ayalnya

adalalr ashabah-nya, maka ini sesuai dengan redaksi hadits pertama

pada bab iru, ffi-b ,*'#t'tsl lOon bahwa diyatnya meniadi

tanggungan ashabahnya). Im dijelaskan juga oleh redaksi hadits

kedua pada bab i*, r44.O *V ;I;t aj;'ol 
"z-it 

(Dan beliau

memutuslran bahwa diyatnya perempuan itu ditanggung oleh

aqilahnya). Imam Bukfiari menyebutkannya dengan katait).tilt (ayah)

untuk mengisyaratkan kepada lafazh pada sebagian jalur periwayatan

kisah ini.

Kemudian redaksi (pada judul), 'bukan tanggungan anak,"

Ibnu Baththal berkat4 "Maksudnya, anaknya perempuan itu, jika

tidak termasvk ashabah-nya maka tidak turut serta menanggung

diyatrya, karena diyafirya menjadi tanggungan ashabah selain dzawil

arham. Karena ifulah saudara-saudara seibu tidak turut menanggung

diyatrya. Konotasi hadits ini, bahwa orang yang mewarisinya tidak

menanggung diyatnya jika dia tidak termasuk ashabah-nya."

Ini memang telah disepakati oleh para ulama seperti yang

dikemukakan oleh Ibnu Al Mundzir.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, sebelum ini telah saya kemukakan,

batrwa dalam riwayat Usamatr bin Umar disebutkan, qi4i6-r;St,A"tfi ,lrUi

e;it o*71t |iri P io'd; A, lA .u'ji. (Ayahnya kemudian

berlrnta, " semestinya diyatnya ditanggung oleh anak-analotya. " Maka

Nabi SAW bersabda, "Diyat ditanggtng oleh ashabah [kerabat].')
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ZT.Ortngyang Meminta Bantuan kepada Budak Atau Anak

Kecil

't**k- Gar'",)y,'*, :vtfit * it * * ?i 
"oi Yij

.*A\.* rit;
Disebutkan bahwa Umrnu Sulaim mengirim utusan kepada'

pengajar para juru tulis: 'I(irimkan ke,padaku para budak rlntuk

mengrrai bulu, dan jangan engkau kirimkan orang merdeka

kepadaku."

1Jll -f -G-*Jr *'r*r h' ;- n' J?r?* 6 ,iG ,it *
n "

e-:Jui p:r rlL ir' & is Ji-t 4g.'drJ;tr ,€\'-^iL

rz-;Jt ,;.'A,# ,io .U:.re*'r| lr- 6i\rini S?,':i/..t, 
di3i u,t'd* d'^\i, :e A Jo, it; ./t;

::k$^7; SA*t;
6911. Dari Anas, dia berkata, 'I(etika Rasulullatr SAW tiba di

MadinalL Abu Thalhah meraih tanganku, lalu me,mbawaku kepada

Rasulullah SAW lantas berkata" 'Wahai Rasulullah, sesrmgguhnya

Anas adalah seorimg budak cerdas, biarkan dia melayanimu'. Maka

aku pun melapni beliau baik dalam keadaan bermukim maupun

dalam keadaan melakukan perjalanan. Demi Allah, beliau tidek

pernah mengatakan kepadaku meirge,nai sesuatu yang aku lakukan,

'Mengapa engkau lekukan ini seperti ini?' dan tidak pula mengenai

sesuatu yang tidak aku lakukan, 'Mengapa engkau tidak melakukan

ini seperti ini'?"
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Keterangan lladits:

(Bab orang yang meminta bantuan kepada budak atau anak

kecil). Demikian redaksi yang dicantumkan oleh mayoritas, yaitu

dengan h.uruf nun @A\), sedangkan dalam riwayat An-Nasafi dan Al

Isma'ili dicantumkan dengan huruf ral jr;, '-t (meminjam). Al

Karmani berkat4 "Kesesuaian bab ini dengan pembahasannya (yakni

diyat), bahwa bila orang yang dimintai tolong itu meninggal, maka

harus mengganti harga budak itu atau diyat orang merdeka.

.rr-.{li, * jlLk'ztJ, ?ib|'f ilr (Disebuttran bahwa (Jmmu

Sulaim mengirim utuson kepada pengajar para juru tulis). Dalam

riwayat An-Nasafi disebutkan, q(k i1i (f*goi"r para juru tulis).

i'.e-;:i-L.,6i, dl U;t (Kirimkan kepadalcu para budak untuk

mengurai). Kata olt-ii;- disebutkan dengan harakat dhammah pada

lnnxfifa' dan syin.

,7 ;lq li 6:1. 1nuU, dan jangan engkau kirimknn orang

merdela trcpadah). Demikian redaksi datam riwayat jumhur, yaitu

dengan harakat kashrah pada huruf hamzah dan harakat fathah pada

huruf lam, lafu ya'. Sementara Ibnu Baththal menyebutkanny4 il
(kecuali), yaitu kata pengecuali, dia pun menjelaskankan berdasarkan

lafuzh ini. hi adalatr kebalikan dari malcna riwayat jamaah.

Atsar ini diriwayatkan secara maushul Ats-Tsauri dalam kitab

Al Jami' dan Abdttrrazzaq dalam kitab Al Mushannaf, dari

Muhammad bin A1 Munkadir, dari Ummu Salamah. Tampaknya, ada

keterputusan sanad di antara Ibnu Al Munkadir dan Ummu Salamatr,

karena itu tidak ditegaskan.

Kemudian Imam Bqkhari mengemukakan hadits Anas

mengenai pelayanannya kepada Nabi SAW, baik dalam keadaan

bermukim maupun dalam keadaan bepergian dengan permohonan
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Abu Thalhah kepada Nabi SAW, dan dikabulkan oleh beliau. Abu
Thalhah adalah suaminya Ummu Anas, dan permohonan Abu Thalhatr

itu atas usulan Ummu Anas (ibunya Anas). Saya telah menjelaskan ini
di awal pembahasan tentang wasiat.

Ibnu Baththal berkata, "IJmmu Salanah mensyaratkan

merdeka, karena jumhur ulama mengatakan, bahwa orang yang

meminta bantuan kepada orang merdeka yang belum baligh atau

kepada budak tanpa seizin majikannya, lalu orang yang dimintai
bantuan itu meninggal karena pekerjaan tersebut, maka dia (yang

meminta bantuan) menanggung harga budak tersebut, sedangkan diyat
orang merdeka menj adi tanggungan aqilah-nya."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, tentang perbedaan ini perlu diteliti
lebih jauh.

Ibnu At-Tin men-ukil pendapat yang dikatakan oleh Ibnu
Baththal, kemudian menukil juga dari Ad-Dawudi, dia berkata
'"Tindakan Ummu Salamatr itu diartikan, batrwa dia meinerlukm
mereka. Sehingga tidak ada perbedaan antara orang merdeka dan

harnba sahaya."

Menurut nukilan dari yang lain, dia mensyaratkan bukan oftmg

merdeka, karena dia adalatr ibu kita, maka harta kita adalah sep€rti

hartany4 dan budak kita seperti budaknya, sedangkan dia menyukai

anak-anak kita.

Al Karmani berkata, 'I(ernungkinan maksud Ummu Salamatr

melarang mengirimkan orang merdeka adalah untuk memuliakan
orang merdek4 karena bila terjadi kematian maka dia tidak dapat

menjaminnya. Beda halnya dengan budak, karena dia bisa
menj aminnya bila menin ggal."

Atsar ini menunjukkan bolehnya mempekerjakan orang
merdeka dan anak-anak tetangga untuk pekerjaan yang tidak sulit dan

tidak dikhawatirkan binasa, seperti yang disebutkan dalam hadits bab

ini. hal ini telah diisyaratkan di akhir pembahasan tentang wasiat.
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-l-F, *',p (Dari Abdut Arr4.Dia adalah Ibnu Shuhaib.

Dalam pembahasan tentang wasiat telah dikemukakan nasabnya

dalamhadits ini juga.

Kesesuaian atsar Ummu Salamah dengan kisah Anas, bahwa

keduanya menyebutkan tentang mempekerjakan anak kecil dengan

izin walinya, dan berlaku pada fiadisi dalam hal tersebut. Ummu

Salamatr mengktususkan budak untuk itu, karena menurufu tradisi,

hal itu harus dilakukan dengan kerelaan majikan mempekerjakan

budakrya dalam pekerjaan yang ringan. Beda halnya dengan orang

merdeka, karena menunrt tradisi, tidak membolehkan mempekerjakan

orang merdeka layaknya budak. Sedangkan kisah Anas, saat itu dia

berada dalam pengasuhan ibunya, lalu ibunya melihat kemaslahatan

untuk melayani Nabi SAW sehingga dapat mendatangkan manfaat,

baik cepat maupun lambat. Oleh sebab itu, dia menghadirkannya

dengan ditemani oteh suaminy4 maka penghadiran itu kadang

dinisbatkan kepadanya dan kadang kepada suaminya. Ini yang

pertama kali dilakukan oleh Ummu Sulaim ketika pertama kali Nabi

SAW tiba di Madinah seperti yang telatr dipaparkan pada "bab akhlak

mulia" dalam pe,nrbatrasan teirtang adab.

Sementara rtu, Abu Thalhah mempunyai kisah lain dalam

menghadirkan Anas, yaitu ketika Nabi SAW hendak berangkat ke

Khaibar, beliau SAW bersabda kepada Abu Thalhah saat beliau

hendak berangkat ke Khaibar, t3'i'*rb ,f tfi-fu rt',*q
("Tolong carikan anak untuklu yang akan berangkat bersamaht."

I-alu dia menghadirkan Anas untuk beliau). Segi pemaduannya telah

saya jelaskan dalampembahasan tentang adab.

Al Karrrani bedrat4 'I(esesuaian hadits ini dengan judulnya,

bahwa pelayanan itu dianggap sebagai bantuan."

Tentang pe*ataan fuas di akfiirhaditsny4 
",'b 

;LP.d i6 6i

{L3 t:ii'g.lr'l e'i;l;t f i;l,1.,tj 
a:k {i a>ib f. (Betiau tidak
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pernah mengatakan kepadalru mengenai sesuatu yang alat lala*nn,
"Mengapa engkau lelatkan ini seperti ini? -dan tidak pula tentang
sesuatu yang tidak alat lalrukan, "Mengapa engrrnu tidak melata*an
ini seperti ini?') Demikian redaksi yang dicantumkan di sini dengan
bentuk tunggal untuk menetapkan dan menafftan. Dalam menetapkan
maksudnya cukup jelas, sedangkan untuk menafikan, Ibnu At-Tin
berkata, "Maksudnya, beliau tidak pernah mencelanya karena sesuatu
pun yang dilakukannya, walaupun itu kurang memenuhi kehendaknya.
Ini adalah bentuk pemaafan dan kelembutan hati beliau. Beliau juga
tidak pemah mencelanya karena sesuatu yang ditinggalkan (tidak
dilalrukan) karena Anas t*rawatir salah bila melakukannya. Inilatl
yang diisyaratkan dengan perkataannya, $k ua Qni seperti ini). Jadi,

selain beliau memaafkan kekurangan yang dilakukan Anas karena
tidak memenuhi kehendaknya, beliau juga memaafkan apa yang tidak
dilakukannya karena khawatir terjadi kesalahan darinya bila
melakukannya, dan seandainya Anas melalrukannya lalu kurang
memenuhi kehendak beliau, tentu beliau juga memaafl<annya.',

Al Ismaili meriwayatkan dari jalur Ibnu Juraij, dia berkata,
"Ismail, yaitu Ibnu Ibrahim yang dikenal dengan Ibnu ulayyah,
mengabartan kepadaku dalam riwayatnya pada bab ini dengan
redaksi, 'rtitt i'd.*i1 f 7?.lj (Dan tidak pula tentang sesuatu yang

tidak alu lalatkan, "Mengapa engkau tidak melaukannya?') Ini
termasuk riwayat orang besar yang berasal dari orang kecil, karena
Ibnu Ulayyatr terkenal dengan riwayabrya dari Ibnu Juraij, sedangkan
di sini Ibnu Juraij meriwayatkan dari muridnya

TATEITL BAARr - 7Os



28. Lubang Penambangan dan Sumur yang Menyebabkan

Kecelakaan Tidak Ada Tebusannya

Lii;;,rj 7n'Sr*;'^* c'I:,.;lt i * *
$Q it, ,\t:i tiL';iZat ,',:rs'":., : t \t & yt'J';.t

.u*At )g)t e'),)t:, 0#6
6912. Dari Sa'id bin A1 Musayyab dan Abu Salamah bin

Abdinahman dari Abu Hurairah, bafiwa Rasululla]r SAW bersabda,

,'Hewan ternak yang terlepas kemudian merusak tidak dikenakan

dendan, srmurr tidak dikenaknn denda, dan penambanganz tidak

dikenalmn denda, sedangkan harta terpendam (temuan dalam tanah)

dikenakan zakat s ebes ar s ep erlima."

@:
(Bab tubang penambangan dan sumur yang menyebablun

kecelakaan tidak ada tebusannya). Demikian redaksi Imam Bulfiari.

Dia memberinya judul dengan redaksi sebagian hadits, lalu setelahnya

dia menyebutkan sebagiannya secara terpisah, dan dalam pembahasan

tentang zakat dia mencantumkan judul yang lain. Dalam pembahasan

tentang minuman tetah dikemukakan hadits dari jalur Abu Shalih, dari

Abu Hurairah secira lengkap, dan itu dimulai dengan tubang

penambangan, lalu sumur. Di sini, Lna6 Bukhari mengemukakannya

dari jalur Al-Laits, dia mengatakan, .7(-:, 'rf.t 1t* (Ibnu Syihab

menceritakan kepadalat). Ini termasuk yang didengar oleh Al-Laits

I Baik sumur tua atau milik seseorang, kemudian ada orang atau binatang

terjatuh, atau mengupah orang unhrk menggali sumur, kemudian orang tersebut

jatuh ke dalamnya.- 2 Seperti orang yang menambang pada tanah tak bertuan kemudian ada orang

yang te{atuh, atau menyuruh orang kemudian terjatuh.
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dari Az-Ztthi, dia memeng banyak meriwayatkan darinya baik
dengan perantara maupun tanpa perantara.

,',-':Jt * i.-'r:,t; sf: #t i.# g loari Sa'id bin Al

Musayyab dan Abu Salamah bin Abdirrahman).Demikian redaksi A1-

l,aits yang memadukan keduanya dan disepakati oleh mayoritas,

sedangkan sebagian mereka hanya menyebutkan Abu Salamah. Dalam
pembatrasan tentang zakat telah dikemtrkakan riwayat Malik dari Ibnu

Syihab, dia mengatakan, *r,.,Jl * u.* gritt *$ i.#,*
(Dari Sa'id bin Al Musayyab dan dari Abi Salamah bin
Abdirrahmaz). Redaksi ini kadang diduga batrwa dari Abu Sa'id
seqlra mursal, sedangkan dari Abu Salamah secara maushul. Imam
Muslim dan 61-5asa'i meriwayatkannya dari riwayat Yunus bin
Zaid, dari Ibnu Syihab, dari Sa'id bin Al Musayyab dan llbaidullah
bin Abdillalt, dari Abu Hurairatr.

Ad-Daraquthni berkata, 'Riwayat yang terpelihara adalah

riwayat yang berasal dari Ibnu Syihab, dari Sa'id dan Abu Salamatr,

namun perkataan Yunus tidak tertolak."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, hadits ini juga diriwayatkan oleh
Al Auza'i dari Az-Zttl:ti menge,nai perkataannya, t1 *'g-b (dari

Ubaidullah), tapi dia mengatak^, /* ,f) * (dari lbnu Abbas)

sebagai ganti redaksi,i;;} ,*J'r* (dari Abu Hurairah).hri adalah

persepsi orang yang Yusuf bin Khalid meriwayatkan darinya

sebagaimana yaung diperingatkan oleh Ibnu Adi. Sufyan bin Husain
meriwayatkan bagran dari hadits ini, dari Az-hftn dari Sa'id saja,

dari Abu Hurairah. Seorang periwayat dha'if meriwayatkan
sebagianny4 dari Abdurrazzaq, dari Ma'mar, dart Az-Zuhri, dari
Anas. Demikian yang disebutkan oleh Ibnu Adi, dan itu keliru. Imam

Muslim juga meriwayatkan hadits ini secara lengkap dari riwayat A1

Aswad bin Al Ala' dari Abu Salarnah. Bereapa periwayat, termasuk

Muhammad bn Ziyad juga meriwayatkannya dari Abu Hurairatr,

I
I

I

I
I

I

I

i
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seperti yang disebutkan pada bab setelahnya, dan juga Hammam bin

Munabbih yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud dan An-Nasa'i.

'rr-;;jr (Hewan) adalah bentuk ta'nits dari kata 'p"''''3&i, yang

artinya binatang. Kadang juga digunakan sebagai sebutan untuk setiap

hewan selain manusia, dan kadang juga sebagai sebutan untuk orang

yang tidak fashih, namun yang dimaksud di sini adalah binatang atau

hewan.

")q (Tidak dikenaknn denda). Maksudnya, sia-sia atau tidak

dikenakan tanggungan apa pun. Demikian yang disandarkan oleh Ibnu

wahab kepada Ibnu Syihab, sementara yang disandarkan kepada

Malik, artinya adalatr yang tidak dikenakan diyat. Asalnya, orang

Arab biasa menyebut sungai dengan jubaar, yalani tidak ada apa-apa

di dalamnya.

At-Tirmidzi berkata, "sebagian ulama menafsirkan, batrwa aI

ajmaa' adalatr hewan yang berpindah teinpat dari pemiliknya

(terlepas), sehingga kerusakan apa pun yang ditimbulkan dari

berpindah-pindatrnya hewan itu tidak dikenakan tanggungan atas

pemiliknya."

Sementara Abu Daud, setelatr meriwayatkan hadits ini berkata,
,,Al ajmaa' adalah hewan yang berpindatr-pindah tanpa disertai

seorang pun (terlepas). Biasanya, terjadi di siang hari dan tidak terjadi

pada malam hari."

Dalam riwayat Ibnu Majah, di akhir hadits Ubadah bin Ash-

Shamir disebutkan, r ..rI, )*+:, $)(l,i ,atipCli; ia:q;itiQit)

?a#- (Al Ajmaa' adalah binatang ternak dan lainnya. Sedanglcnn al

jubaar adalah sia-sia yang tidak ada tanggungan). Demikian

pencantuman penafsiran yang disisipkan, dan tampaknya itu dari

riwayat Musa bin Uqbatr. Sementara Ibnu Al Arabi menyebutkan,

bahwa fungsi )a e untuk mengangkat dan menepiskan yang

termasuk kategori negatif. Ism fa'il dan ism maf'ul untuk menafikan
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maknanya, sebagaimana juga untuk menetapkan maknanya. Guru
kami menanggapinya dalam h,rtab SyarfuAt-Tirmidzi, bahwa itu untuk
mengangkat, karena kerusakan-kerusakan yang dilalokan oleh

manusia menjadi tanggungannya, sedangkan kerusakan ini dihapuskan

karena tidak disertai oleh orang (yakni karena binatangnya berjalan
sendiri). Penjelasan lain tentang al ajmaa' akan dipaparkan pada bab

berikutnya.

|t:i 4rti lOan sumur tidak dikenakan denda). Dalam riwayat

Al Aswad bin Al Ala' yang diriwayatkan oleh Muslim disebutkan,

\* +" 4ri (Dan sumur yang menimbulkan kecelakaan tidak

dilrenakan denda). Kata al bi'ru disebutkan dengan harakat knsrah
pada huruf ba',lalu ya' ber-hamzah dengan harakat suleun dan boleh
juga di+ashil.In adalah lafazh muannats dan kadang juga dianggap

mudzakknr, maknanya sumur atau sumur fua dan tempat air. Bentuk
jamaknya adalah ab'ur danaabaar.

Abu Ubaid berkata, 'Yang dimaksud dengan sumur di sini
adalah sumur tua yang tidak diketatrui pemiliknya yang biasanya

berada di pedalaman, lalu ada seseorang atau binatang terjatuh ke
dalamnya, maka tidak ada seorang pun yang bertanggung jawab (tidak
ada yang menanggung diyatnya). Demikian juga bila seseorang

menggali sumur di tanah miliknya, atau di area tanah yang

digarapnya, lalu ada seseorang atau lainnya yang terjatuh ke dalamnya
hingga meninggal, maka dia tidak bertanggung jawab bila tidak ada

sesuatu yang menyebabkan orang terperosok ke dalamnya secara

sengaja dan tidak ada unsur medebak. Begitu juga bila seseorang

menyewa orang lain unfuk menggali stlmur untuknya, lalu orang itu
te{atuh, maka dia tidak bertanggung jawab. Sedangkan orang yang

menggali sumur di jalanan yang biasa dilewati oleh kaum muslimin,
atau di tanah milik orang lain tanpa seizinnya, lalu ada orang yang lain
yang celaka karenany4 maka aqilah-nya harus menanggungnya dan

tebusannya dari hartanya. Jika yang celaka ifu selain manusia, maka
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yang menanggung adalah orang yang menggali sumur itu. Termasuk

kategori sumur adalah lobang berdasarkan perincian tadi. Yang

dimaksud dengan +|h, adalah setiap cedera atau luka yang terjadi

karena masuk ke dalam sumur."

Iyadh dan jamaah mengatakan, bahwa diungkapkan dangan

kata al jarhu (luka atau cedera), karena biasanya yang terjadi

demikian, atau sebagai contoh yang membedakan dengan selainnya.

Sedangkan hukumnya dalam semua kerusakan yang diakibatkan oleh

itu adalah sama, baik yang menimpa jiwa maupun harta.

Ibnu Baththal berkata, "[Jlama madzhab Hanafi menentang

pendapat itu. Mereka menyertakan si penggali sumur secara mutlak

karena mengqiyaskannya dengan penunggang binatang. Namun

sebenarnya tidak boleh mengqiyaskan bila ada nash."

, Ibnu Al Arabi berkat4 "Riwayat-riwayat yang masyhur

sepakat menyebutkan kata !-rjr (sumur), rurmun ada riwayat janggal

yang menyebutkan dengan lafazh,]rJr (api), artinya menurut mereka,

orang yang menyalakan api pada sesuatu yang boleh dinyalakan

(misalnya lampu, kompor dsb), lalu api itu menyambar sesuatu (yang

tidak dimaksudkannya, atau merembet sehingga terjadi kebakaran),

maka dia tidak menanggurg kerugian. Sebagian periwayat mengganti

tulisannya, karena orang-orang Yaman menulis lafazh ]t-3t, sehingga

sebagian mereka mengira bahwa itu adalatr )t,lalu diriwayatkan

seperti itu."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, penakwilan ini dinukil oleh Ibnu

Abdil Barr dan lainnya dari Yahya bin Ma'in, dan dia menyatakan,

bahwa Ma'mar mengganti tulisannya, dia meriwayatkannya dari

Hammam, dari Abu Hurairah.

Ibnu Abdil Barr berkata, "Ibnu Ma'in tidak mengemukakan

dalil untuk perkataannya itu, dan ini tidak dapat menyangkal hadits-

hadits para periwayat tsiqah."
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Saya (Ibnu Hajar) katakan, prediksi tidak dapat menyangkal

para hafrzh yang tsiqah. Apa yang dikatakan oleh Ibnu Ma'in
dikuatkan oleh kesepakatan par:a huffazh dari kalangan para sahabat

Abu Hurairah yang menyebutk* 1, (sumur) dan tidak menyebutkan

jtJl (api). Imam Muslim menyebutkan, bahwa tanda kemungkaran

dalarn haditsnya orang yang memperbaharui adalah bersandar kepada

seorang yang masyhur karena banyaknya hadits dan murid, lalu

mengemukakan darinya dengan redaksi yang tidak seperti pada

mereka. Ini termasuk kategori tersebut. Lri dikuatkan juga, bahwa

dalam riwayat Ahmad dari hadits Jabir disebutkan dengan redaksi,
":U t*Jri 

(Dan sumur yang menimbulkan kecelakaan tidak dikenakan

denda). Kata al jubbrz di sini berarti sumur. Parahafizh sepakat untuk

menyalahkan Suffan bin Husain karena meriwayatkan hadits bab ini
dari Az-Zuhri dengan redaksi, 3t-+,*j.|'-)t (Kaki [binatang yang

menimbulkan kerusaknnl tidak dikenakan denda). Hal ini karena Az-
Znhri banyak meriwayatkan hadits dan banyak muridnya, lalu Suftan
meriwayatkan sendirian darinya dengan redaksi ini sehingga dianggap

munlar.

Asy-Syaf i berkat4 "Ini tidak shahih."

Ad-Daraquthni berkata, "Diriwayatkan juga dari Abu Hurairah

oleh Sa'id bin Al Musayyib, Abu Salamah, Ubaidullatr bin Abdillah,
Al A'raj, Abu Shalih, Muhamamd bin Ziyad dan Muhammad bin
Sirin, namun mereka tidak menyebutkannya. Demikian juga yang

diriwayatkan oleh para sahabat Az-Zfitri."

Hukum yang dinukil oleh Ibnu Al Arabi adalatr benar, dan itu
mungkin diterima dari segi maknanya karena bisa dikategorikan

dengan binatang yang lepas, sehingga bisa dicakupkan kepada setiap

benda. Seandainya seseorang tersandung lalu kepalanya membentur

dinding lantas meninggal atau ke,palanya retak, maka si pemilik

dinding tidak dikenakan kewaj iban apa-apa.
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\tJr't:,t:iti (Dan penambangan tidak dikenakan denda).

Dalam riwayat Al Aswad bin Al 'Ala' yang diriwayatkan oleh Muslim

disebutkan , 34 4';'o;-l:Sti (Dan pada penambangan yang

menimbulftan kecelakaan tidak dikenakan dendan). Hukumnya sama

seperti sumur, hanya saja lafazh '4t (sumur) adalah lafazhmuannats

sedangkan irr,llt (penarnbangan atau galian) adalah lafazh mudzakkar.

Bila seseorang menggali tambang di areal miliknya atau di areal mati

(lahan mati tak bertuan), lalu seseorang terjatuh ke dalamnya, maka

darahnya tidak diganti dengan diyat. Begitu juga bila menyewa

(mengupah) seseorang untuk bekerja padanya lalu si pekerja itu

terjatuh hingga meninggal. Yang tercakup dengan sumur dan

penggalian tambang adalah setiap pekerja yang bekerja serupa itu,

seperti orang yang disewa untuk naik ke pohon lalu terjatuh darinya

hingga meninggal.

q:iit itfl jb (Sedangkan harta terpendam [temuan dalam

tanahl dikenakan zakat sebesar seperlima). Penjelasannya telatr

dipaparkan dalam pembahasan tentang zakat.

29. Binatang Yang Menyebabkan Kerusakan Tidak Dikenakan

Denda

.gqt 
"'r'u 

o:r!.-Z::t ,-l;At ;r2 o'rIJi- I rirS U-b ;l J$)

,e; ls,.tti.xsr kJ1 'F"tf lf ihr'#:t i,t1,- Js:

,:, 'r', f,;t JGr )A;/.af A;a'01|.Ja 6 i*i \
,'o;itt J$3 .t'i'A o'*i}t is rtq ,srtKlt'ar- s1
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t ):-? tia, ou-',t1j ;,;.rbi A.bb,# qS:u g; At-, tit
,r".:

.o4!

Ibnu sirin berkata, 'Mereka tidak menanggungkan (denda)
akibat sepakan kaki (binatang yang berjalan sendiri) dan mereka
menanggungkan (denda) akibat tali kekang.,'

Hammad berkat4 "sepakan kaki (binatang) tidak ditanggung,
kecuali bila seseorang mencucuk binatang itu.',

Syuraih berkata, "Tidak ditanggung, orang yang dibalas oreh
binatang, yaitu orang yang memukul binatang lalu binatang itu
menyepak dengan kakinya."

Al Hakam dan Hammad berkata, "Bila seorang yang disewa
(untuk) menuntun keledai yang tunggangi oleh seorang perempuan
lalu perempuan itu terjatuh, maka tidak ada tanggungan apa-apa
atasnya."

Asy-Sya'bi berkata, "Bila seseorang menunfun binatang
sehingga memayahkannyq maka dia menanggung apa yang
diakibatkan olehnya, namun bila dia berjalan di belakangnya
mengikutinya, maka tidak menanggung.,,

:Jei F3*ht,k d, *,&hr,.b,r6;:;,rj r
.n tr )c")r A,j+irati{* A9{*&ir:;a,

6913. Dari Abu Hurairah RA, dari Nabi SAW, beliau
bersabda, "Diyat hewan (yang terlepas kemudian merusak) tidak
dikenakan denda, dan pada sumur tidak dikenaknn denda, dan pada
penambangan juga tidak dikenakan denda, sedangkan harta
terpendam (temuan dalam tanah) dikenakan zalmt sebesar seperlima.,,
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Keterangan Hadits:

(Bab binatang yang menyebabkan lcerusakan tidak dikenal<an

denda).Imam Bukhari mencantumkan judul ini secara terpisah karena

mengandung beberapa sub batrasan tambahan bila dibanding dengan

sumur dan pena:nbangan. Sekilas tentang masalah itu telatr disinggung

pada bab sebelumnYa.

t.r!"bt-f rjf( ,i_-b'i.t'Stii(Ibnu Sirin berlmta, "Merepa tidak

menan ggungpan I d enda] ). Lafazh it' i*-i- disebutkan dengan tasydid

pada huruf nan.

z-;i!t'04 @kibat sepakan kaki [binatang yang berialan

sendiriJ). Maksudnya, menyepak dengan kaki' Kalimat'

nafahatiddaabbah artinya binatang itu memukul dengan kakinya

(yakni menyepak). Sedangkan kalimat nafaha bil maal artinya dia

melemparkan harta. Dan kalimat, nafaha an fulaan atau naafaha an

fulaan artinya fulan melindungi si fulan.

tg1l ii 'U'i):t!"bfJ (Dan merepa menanggung denda akibat tali

kekang). Maksudny4 sesuatu yang ditempatkan pada mulut binatang

untuk dikendalikan oleh penunggangnya. Artinya, bila binatang itu

ditunggangi, yang mana penunggangnya memegang tali kendalinya,

la1u kaki binatang itu mengenai sesuatu sehingga merusaknya, maka

orang yang menunggang itu bertanggung jawab atas kerusakan

tersebut. Tapi bila binatang itu menendang dengan kakinya tanpa

disebabkan oleh si penungangnya, maka dia tidak bertanggung jawab.

Atsar ini diriwayatkan secara maushul Sa'id bin Manshur dari

Husyaim, "Ibnu Aun menceritakan kepada kami dari Muhammad bin

Sirin.,, sanadnya shahih. Ibnu Abi Syaibah juga mengemukakan

riwayat serupa dari jalur lainnya, dari Ibnu Sirin'

'e-;t!lt o-l '#,L.-"ol 1gj;At'i;bi | $tir'JEt (Hammad

berkata, "sepakan kaki binatang tidak ditanggung, kecuali bila
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seseorang mencucuk binatang rtu.') Kata u**:.,;-j- (mencucuk) artinya

menusuk pada bagian hidung binatang. kri lebih umuln, sehingga
mencakup pemiliknya dan orang lain. Sebagian atsar ini diriwayatkan
secara maushul Ibnu Abi syaibah dari jalur Syu'bah, "Aku pernah
bertanya kepada Al Hakam tentang seseorang yang berada di atas
tunggangannya, lalu tunggangannya itu menyepak dengan kakinya,
maka dia pun menjawab, 'Dia bertanggung jawab'. Sementara
Hammad mengatakan,'Dia tidak bertanggung j awab,.,,

{-} ,SAi (Syuraih mengataknn). Diaadalah Ibnu Al Harits A1

Qadhi yang masyhur.

*lraP W;aibi4o i'.;j5-t (Dia tidak menanssns

apa yang dibalaskan [oleh binatangJ, yaitu orang yang memula.tl
binatang lalu binatang itu menyepak dengan kakinya). Diriwayatkan
secara maushul Ibnu Abi Syaibatr dari jalur Muhammad bin sirin, dia
berkata, "Pengendali dan penunggang bertanggung jawab, tapi bila
binatang membalas maka tidak bertanggung jawab.,,

Saya (Ibnu Hajar) katakan, maksud membalas adalah, bila ada
seseorang yang memukul binatang itu lalu binatang itu membalrEnya.
Diriwayatkan juga oleh Sa'id bin Manshur dari jalur ini dengan
tambahan, or;* Li i{l6!t h W#i,f if +"''l \f pltau kepatanya,

kecuali bila seseorang memukulnya lalu binatang itu membalasnya
maka tidak ada tanggungan).

\tL;,t #rJGi gt Hakam dan Hammad berkata). Al Hakam

adalah Ibnu uyainah, orang Kufah dan termasuk salah seorang ahli
fikih Kufah, sedangkan Hammad adalah lbnu Abi Sulaiman, salah
seorang ahli fikihKufah juga.

'f$irl* r]rli gJ63ir gc ri1 (Bita seorang yang disewa

untuk menuntun keledai yang tunggangi oleh seorang perempuan lalu
perempuan itu terjatuh). Kata g.l#r boleh disebutkan dengan harakat
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kasrah pada hunif ra' dan boleh juga dengan harakat fathah yaftni

,s :iKJi. Kata fi afiinya adalatr j atuh.

*;"r;1 (Matra tidak ada tanggungan apa-apa atasnya)'

Maksudnya, tidak bertanggung j awab.

4b or-t ";ty2 ,lc,,l.bi 6)ub * q*t'ai:t ot- ri1:'oii:'l J'65

l;,:ai- C >L:;F (Asy-Sya'bi berpata, "Bila seseorang menuntun

binatang sehingga memayahkannya, maka dia menanggung dpa yang

diakibatkan olehnya, namun bila dia berjalan di belakangnya

mengikutinya, maka tidak rnenanggung.'") Diriwayatkan secara

maushul Sa'id bin Manshur dan Ibnu Abi Syaibah dari jalur Ismail bin

Saiim dari Amir, yaitu Asy-Sya',bi, dia berkata, 'Bila seseorang

menuntut binatang dan mengikutkannyq lalu binatang itu mengenai

seseorang, maka dia bertanggung jawab, tapi bila dia berjalan di

belakangnya mengikutiny4 yakni berjalan se,ndiri, maka dia tidak

bertanggung jawab atas apa yang dikenai oleh binatang itu."

Ibnu Baththal berkata, "[Jlama madzhab Hanafi mernbedakan

antara apa yang diikenai oleh binatang dengan kaki depan dan kaki

belakangnya, mereka mengatakan, 'Dia tidak bertanggung jawab atas

apa yang dikenai oleh kaki belakangnya dan ekornya walaupun karelra

suatu sebab, tapi dia bertanggungiawab atas apa yang dikenai oleh

kaki depan dan mulutrya. Lalu Imam Bukfiari mengisyaratkan

bantatran dengan apa yang dinukilnya dari para imam Kufah yang

menyelisihi itu."

Ath-Thatrawi berdalih untuk mereka, bahwa tidak mungkin

menjaga kaki belakang dan ekor, dan ini berbeda dengan kaki depan

dan mulut. Dia berdalil dengan riwayat Suffan bin Husain ,3t-! ;1)r
([Kerusakan karenal knki [belakangJ tidak dikenakan denda).

Riwayat ini dinilai keliru oleh para ahli hadits. seandainya shahih,

maka tentunya kaki depan juga tidak diperhitungkan karena

dikiyaskan dengan kaki belakang. Masing-masing dari keduanya



(yakni kaki depan dan kaki belakang) dibatasi dengan kriteria, yaitu
bila orang yang bersamanya tidak ada keterkaitan langsung dan tidak
menjadi penyebab. Kemungkinan redaksi hadits, ")14 *j|llr
([Kerusakan knrenal kaki [belakangJ tidak dikenakan denda)

merupakan ringkasan dari hadits,3J*ir-jAt (Hewan ternak fyang

terlepas kemudian merusakJ tidak ada denda atas pemililotya). Sebab

itu merupakan bagian dari binatangymgtidak dikendalikan.

Mereka tidak mengatakan pengkhususan yang umum itu
dengan konotasinya, sehingga tidak ada dalil bagi mereka dalam hal

ini. Dalam hadits masalah ini disebutkan tarnbahan, )t-i,G.|ljti
([Kerusaknn karenaJ) knki [belakangJ tidak dikenakan denda). Hadits
iini diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni dari jalur Adam, dari Syu'bah,

dan dia berkat4 "Adam meriwayatkan tambahan ini sendirian dari
Syu'bah, dan itu hanya prediksi."

Di kalangan ulama madizhab Hanafi juga dda perbedaan

pendapat, sebagian besar mereka mengatakan, bahwa penumpang

tidak bertanggung jawab sedangkan pengendali bertanggung jawab

terhadap kaki dan ekor, kecuali bila dia menghentikannya di jalanan.

Sedangkan pengendali, ada yang mengatakan bahwa dia bertanggung
jawab atas apa yang dikenai oleh kaki depannya atau kaki
belakangnya, karena sepakan (tendangan) binatang itu dalam
jangkauan penglihatannya sehingga itu memungkinkan dirinya untuk
menjaganya. Yang benar menurut mereka, bahwa dia tidak
bertanggung jawab terhadap sepakannya walaupun dia dapat

melihabrya, karena dia tidak mempunyai kekang terhadap kaki
belakangnya sehingga dia tidak mungkin menjaganya. Ini berbeda

dengan mulutnya, karena dia dapat mengekangnya dengan tali kekang.

Demikian juga menurut ulama madzhab Hanbali.
a. .., Ia;-t F._i & (Dari Abu Hurairah). Dalam riwayat A1 Ismaili

dari jalur Ali bin Al Ja'd, dari Syu'bah, dari Muhammad binZiyadah
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disebutkan,iT* 6:'* (Aku mendengar Abu Hurairah).

"j+ qib lt 
".it 

(Diyat hewanyang terlepas kemudian merusak

tidak dikenakan denda). Dalam riwayat Hamid Al Balkhi dari Abu

Zatd dansyu'bah disebutkan,3t+ ,{&it ih (Luka yang diakibatknn

oleh binatang yang terlepas tidak dikenakan denda). Hadits ini dinukil

oleh Al Ismaili. Sementara dalarn riwayat Al Aswad bin Al Alaq yang

diriwayatkan oleh Muslim disebutkan,3* +?i:aA (Binatang

lepas yang menyebabkan luka [kecelakaan] tidak dil<enakan denda).

Demikian redaksi dalam hadits Katsir bin Abdillah Al Muzani yang

diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan juga dalam hadits Ubadatr bin Ash-

Shamit yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah.

Guru kami dalam kitab Syarfu At-Tirmidzf berkata,

"Disebutkannya luka bukan sebagai batasan, tapi maksudnya adalah

kerusakan yang ditimbulkannya dalam bentuk lq".p*, baik itu berupa

luka atau pun lainnya.Yang dimaksud dengan,liilt adalah diyat, yakni

tidak ada diyat atas apayang dirusalanya."

Kemutlakan dalam hal ini dijadikan sebagai patokan oleh

rnereka yang berpendapat batrwa tidak ada tanggungan atas apa yang

dirusak oleh binatang, baik binatang itu sendirian atau pun bersama

seseorang; baik seseorang itu menungganginya, menggiringkannya

atau pun menuntunnya. Demikian penadapat kelompok Zhahiriyah.

Mereka mengecualikan bila perbuatan ftejadian) itu dinisbatkan

kepadanya, yaitu dia mengendalikan binatang itu untuk melakukan

perbuatan tersebut jika dia menunggangrnya, misalnya mengayun-

ayunkan tali kekangnya sehingga binatang itu menyepakkan kakinya,

atau dia menghentaknya atau membentaknya saat menggiringkannya

atau menuntunnya sehingga binatang itu menabrak apa yang

dilewatinya. Sedangkan bila tidak dinisbatkan kepadanya maka dia

tidak menanggung.

I]lama madzhab Syafi'i mengatakan, bahwa jika binatang itu
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disertai oleh orang, maka orang ifu bertanggung jawab atas apa yang
dirusakinya, baik berupa jiw4 anggota tubuh, maupun harta, baik dia
menggiringkan, menunggangl atau pun menuntun; baik itu sebagai
pemiliknya, penyewanya, orang yang dipekerjakan untuk itu,
peminjamnya atau pun sebagai orang yang merampasnya; baik
binatang itu merusak dengan kaki depannya, kaki belakangnya,
ekomya maupun kepalanya; dan baik ifu malam hari maupun siang
hari. Alasannya, karena pengrusakan itu tidak ada bedanya antara
disengaja dan tidak disengaja, dan orang yang menyertai binatang
maka dialah yang menguasainya. sebab binatang itu bagaikan alat di
tangannya, sehingga perbuatan binatang itu dinisbatkan kepadanya,
baik dia menunggangnya atau pun tidak; dan baik dia mengatahuinya
atau pun tidak. Demikian juga menurut Malik, kecuali bila binatang
itu bertindak sendiri tanpa disertai oleh seseorang, maka tindakannya
itu tidak dapat dinisbatkan kepada orang yang di dekatnya. Demikian
jugapendapat yang dikemukakan oleh Ibnu Abdil Barr dari jumhur.

Dalam riwayat Jabir yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Al
Bazzar disebutkan dengan redaksi, ')a *.ill(Ternak fyang merusakJ

tidak dikenakan denda). lri mengindikasikan bahwa yang dimaksud
dengan iu-g;ir adalah hewan yang digembalakan (diternak). Jadi

bukan semua binatang, tapi yang dimaksud dengan e;s.tUt di sini

adalah temak yang tidak disertai oleh orang, karena bila disertai orang
maka dialah yang menguasainya, dan juga maksudnya bukanlah
binatang yang tidak diberi pakan, seperti dalam masalah zakat-Karena
yang tidak diberi pakan secara khusus bukanlah yang dimaksud di
sini.

Hadits ini adalah dalil yang menjelaskan bahwa tidak ada
perbedaan antara kerusakan oleh binatang pada tanaman maupun
lainnya, baik pada malam hari maupun siang hari. Demikian pendapat

ulama madzhab Hanafi dan golongan zhahriyah. semetara jumhur
mengatakan, bahwa gugurnya tanggungan bila hal itu terjadi di siang
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hari, sedangkan jilia di malam hari maka dia (si pemilik binatang atau

pun yang ditugasinya) berkewajiban menjaganya. Sehingga bila

binatang itu merusak akibat keteledoranny4 maka itu harus

menanggung apa yang dirusakan oleh binatangnya. Dalil

pengkhususan ini adatah hadits yang diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i,

Abu Daud, An-Nasa'i dan Ibnu Majah dari riwayat Al Auza'i, juga

yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan Ibnu Majah dari riwayat

Abdullatr bin Isa, serta yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i dari riwayat

Muhammad bin Maisarah dan Isma'il bin Umayyatr, semuanya

meriwayatkarurya dan Az-Ztthi, dari Haram bin Muha)ryishan Al

Anshari, dari Al Bara' bin Azib,dia mengatak ^, 
list:p'uitU'i U'e

a, . 2 
^ 

a i ,-

ylt:r-;,ir'Y+'ui ,'iri *b h' & lt S:b,t ;ia ,*'crtL"t6 w.oUsi
U)bi t; oary;st ,ff &'oii ,r4yi & Purt ,rtst'tbi?t(lnt & l#u,

}.ilJI li}'6 (Bahwa dia pernah memiliki unta yang berkeliaran

sendiri, lalu masuk le sebuah kebun dan mentsabtya, maka

Rasulullah SAW memutuskan, bahwa penjagaan kebun di siang hari

adalah tanggung jawab pemilibtya, dan penjagaan binatang pada

malam hari adalah tanggung iawab pemilibtya, dan bahwa pemilik

binatang menanggung apa yang rusak oleh binatangnya pada malam

hari).

Ibnu Majah juga meriwayatkan dari Al-Laits, dari Az-Ztrhi,

dari Ibnu Muhayyishatr dengan redaksi, ,t:tr|.'iSbl lnon*o unta milik

Al Bara) dan tidak menyebutkan Hararn dalam sanad'nya-

Abu Daud meriwayatkan dari Ma'mar, dari Az-Zlrfuri dengan

menarnbalrkan seorang periwayat di dalam sanad-nya, f. f*'F
4 *lbbi (Dari Haram bin Muhayyishah dari ayahnya). Demikian

juga yang diriwayatkan oleh Malik dari Asy-Syaf i darinya, dan Az-

Zghi,e-il$'Of :4J ,p. # /. ltf 'g (Dari Haram bin Sa'id bin

Muhayyishah, bahwa unta). Asy-Syaf i meriwayatkarulya dalam

riwayat Al Muzani, dari Suffan, dafj. Az-Ztthi' dengan menarnbahkan
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Haram dan Sa'id bin Al Musayyab, "(A))z-56'ot:1ui (Keduanya

berknta, "sesungguhnya unta milik Al Bara'.,)

Ada perbedaan lain yang diriwayatkan oleh Al Baihaqi dari
iwayat Ibnu Juraij, dari Az-ztrhi, dari Abu umamah bin Sahl, lalu
ada perbedaan pada Az-ztth,i yang cukup beragam. yang bisa
dijadikan sandaran adalah riwayat yang dari jalur Haram, dari Al
Bara'. Lalu ada perbedaan pendapat tentang Haram, apakah dia ini
Ibnu Muhayyishah sendiri atau kan Ibnu Sa'ad bin Muhayyishah.
Ibnu Hazm berkata, "Di samping itu, dia juga tidak dikenal, tidak ada
yang meriwayatkan darinya selain Az-ztrhi, dan dia sendiri tidak
menganggapnya ts iq ah."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, dia dinilai tsiqah oleh Ibnu Sa,ad
dan Ibnu Hibban, tapi dia mengatakan, bahwa Haram tidak pemah
mendengar dari Al Bara'. Berdasarkan hal ini, kemungkinan riwayat
yang menyebutkannya dari Al Bara', maksudnya adalah tentang kisah
untanya Al Bara', sehingga dengan demikian riwayat-riwayat itu bisa
dipadukan. Tapi tidak menolak kemungkinan bahwa Az-Zuhi
mempunyai tiga guru dalam hal ini.

Ibnu Abdil Ban berkat4 "walaupun hadits ini mursal, tapi
masyhur, diceritakan oleh orang-orang tsiqah dan diterima oleh para
ahli fikih Hijaz;'

Adapun isyarat Ath-Thahawi bahwa riwayat ini dihapus oleh
hadits bab ini, dapat ditangggapi bahwa penghapusan tidak dapat
diterapkan berdasarkan kemungkinan tanpa disertai pengetahuan
tentang kronologisnya. Yang lebih kuat dari argumen ini adalah
pendapat Asy-syaf i, "Kami mengambil hadits Al Barra' karena
kebenarannya dan para periwayatnya dikenal, serta tidak diselisihi
oleh hadits ,"j+;,G.,.it (Hewan yang terlepas kemudian merusak tidak

dikenakan denda). Karena ini adalah redaksi umum tapi yang
dimaksud adalah khusus, sehingga ketika beliau mengatakan, '"rehit
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adz-dzimmah, yang artinya perjanjian. Contohnya, dzimmatul

muslimiina waahid (P erj anj ian kaum muslimin adal ah s atu).

t:rJ6i *:ii',SS * (Barangsiapa membunuh jiwa yang ada

perjanjian damai). Dari sini Imam Bukhari memberinya judul dengan

kata ahli dzimmah, sementara redaksi haditsnya, t:JJ6i, dan dalam

pembahasan tentang upeti dia mencatumkan judul "barangsiapa

membunuh jiwa yang ada perjanjian damai," seperti redaksi haditsnya.

Maksudnya, orang yang mengadakan pe{anjian damai dengan kaum

muslimin, baik perjanjian itu dengan upeti, jaminan perlindungan dari

Sultan, atau pun jaminan keamanan dari seorang muslim. Tampaknya,

dengan redaksi judul ini Imam Bukhari mengisyaratkan riwayat

Marwan bin Muawiyah, karena redaksinya, #l;lt l",* V ,y u
(Barangsiapa yang membunuh korban dari ahli dzimmah). Sementara

itu At-Tirmidzi meriwayatkan dari hadits Abu Hurairah, L;f ,yV
l:;jJlt.irr i.:; ti fiaUi (Barangsiapa membunuh orang yang ada

perjanjian domat yang memitiki jaminan perlindungan Allah dan

j aminan p erlin dungan Ras ul - Ny a).

Dalam pembahasan tentang upeti telah saya sebutkan orang

yang menguatkan riwayat Abdul Wahid, dan juga telah saya nukil
tarjih Ad-Daraquthni terhadap riwayat Marwan karena adanya

tambahan. Selain itu, saya juga telah menjelaskan, bahwa Mujahid

bukan mudallis, karena dia memang mendengar dari Abdullah bin

Amr, sehingga riwayat Abdul Wahid adalah kuat, lantaran telah

diperkuat dengan hadits lain dan hanya Marwan yang meriwayatkan

dengan tambahan.

Li i (Tid ak akan mencium'5. P en1 elasannya telah dipaparkan

dalam pembahasan tentang upeti (jizyah). Yang dimaksud dengan

penafian ini, walaupun ini bersifat umum, nilmun sebenarnya itu
adalah k*rusus untuk suatu rentang masa. Karena dalil-dalil aqli dan

naqli menyatakan, bahwa seseorang yang meninggal dalam keadaan
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muslim, walaupun dia termasuk para pelaku dosa-dosa besar, maka

dia akan dihukumi dengan keislamananny4 sehingga tidak kekal di
neraka, dan nantinya dia akan masuk surga walaupun sebelumnya dia

diadzab.

"+'4 
(Sungguh dapat tercium). Demikian redaksi riwayat

mayoritas periwayat, sedangkan riwayat Al Kasymihani tanpa

mencantumkan huruf /a m y alorri i8 j-.

tltb'ib$i (Empat puluh tahun).Demikian redaksi yang terdapat

dalam riwayat mereka, sementara riwayat Amr bin Abdul Ghaffar dari

Al Hasan bin Amr yang dinukil oleh Al Isma'ili disebutkan dengan

redaksi, t-1tb'ib? (Tujuh puluh tahun). Seperti itu juga redaksi dalam

hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari jalur

Muhammad bin Ajlan, dari ayahnya, darinya dengan redaksi, W--ll{:
i-7'cbJ 9;-i",H'*ti (Padahal aroma silrga sungguh dapat

tercium dari jarakperjalanan empat puluh tahun).

Begitu pula riwayat Shafwan bin Sulaim yang telah disinggung
tadi, dan riwayat Ahmad yang berasal dari jalur Hilal bin Yasar, dari

seorang laki-laki, dari Nabi SAW, *i ee F'* ,W'# ?'jl,#
Jtb'ibP, {{'u s)l W-:'ofyta,'at:: Ci I (Nantt atran ada

lcaum yang memiliki perjanjian damai, malca barangsiapa membunuh

seseorang dari mereka [secara tidak haqJ, maka dia tidak alan
mencium aroma surga, dan sesungguhnya aroma surga itu sungguh

dapat tercium darijarak perjalanan tujuh puluh tahun).

Ath-Thabarani meriwayatkan dalam kttab Al Ausath, dari jalur
Muhammad bin Sirin, dari Abu Hurairah dengan redaksi, ry l;;b
gwb (Dari jarakperjalanan seratus tahun). Sedangkan dalam riwayat

Ath-Thabarani dari jalur Abu Balrah disebutkan de,ngan redaksi,

?b W;e (Lima ratus tahun). Selain itu, dalam kitab At Muwaththa'

L
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dalam hadits tainnya disebutkan redaksi, $yb {i;'u *i-W-:bt
;t-i (Seszngguhnya aromanya dapat tercium dari jarak perjalanan

lima ratus tahun). Ath-Thabarani meriwayatkannya dalam krtab Al
Mujam Ash-Shaghir dai hadits Abu Hurairatr. Sementara dalam

hadits Jabir yang disebutkan oleh penulis kitab Al Firdaus, ,iJt e-t',tt

?G 4l{Pi'u'{iti-(sesungguhnya aroma surga dapat tercium dari

j arak perj alanan s eribu tahun).

Pexbedaan ini cukup me,ncolok, sehingga Ibnu Baththal

b€rkat4 'Empat puluh tahun adalah batasan yang paling minim.
Barangsiapa me,ncryainya" berarti amal, dan

penyesalahnnya png paling baqrak. Seakan-akan dia dapat mencium

aroma surga yang dihemauskan oleh ketaatan. Tujuh puluh tfiun
adalah bagi orang me,nyesal dan takut ajal sehingga bertarrrbahlah

ketaatan berkat petunjuk Allah, sehingga dia bisa mendapat aromanya

dari jarak tersebut."

Lalu dia menyinggung te,ntang lima ratus tahun, yang intinya
bahwa itu adalah max,fatrah (eda) antara seorang nabi dengan nabi

lainnya Barangsiapa dat"ng di alfiir masa itu dan beriman kepada

para nabi, maka dia lebih baik daripada yang lainnya sehingga dapat

me,ncium arornasurga

Al Karmani berkata, 'I(emungfuinan angka itu bukanlah

maksud sebe,narnSa, tapi hanya sebagai ungf,apan untuk menunjukkan

makna bmyak. Oleh krena itu, diungkapkan de,ngan bilangan empat

puluh dan tujuh puluh. Sebab e,mpat puluh mencakup se,mua jenis

angka, dan di dalannnya tertandmg angka satuan, belasan, safusan,

ribuan, puluhan ribu dan ratusan ribu Sedangkan angka tujuh di atas

angka yang lengkap, )raitu e,!lam, karena bagian-bagiannyq yaitu

sete,ngah, sepertiga dan sepere,nam tanpa ada tambahan maupun

pengurangan. Serne,ntara lima ratus adalah bilangan di antara langit

dan bumi."
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Saya (Ibnu Hajar) katakan, dalam memadukan redaksi-redaksi

tersebut, saya menyimpulkan bahwa empat puluh adalah masa

terpendek unfuk dapat mencium aroma surga bagt yang mengalami

status tersebut. Tujuh puluh tahun adalah yang lebih dari itu atau

sebagai ungkapan untuk menunjukkan banyak. Sedangkan lima ratus

dan seribu adalah yang lebih banyak lagi dari itu. Selain itu,
perihalnya juga berbeda tergantung masing-masing individu dan

amalnya. Orang yang bisa menciumnya dari jarak yang jauh adalatr

lebih utama daripada orang yang hanya bisa menciunnya dari jarak

yang dekat. Ini telah diisyaratkan oleh guru kami dalam lcrtab Syarfu

At-Tirmidzr dengan mengungkapkan,'?emaduan riwayat-riwayat ini,
bahwa itu berbeda-beda tergantung perbedaan perihal orang-orangnya

berdasarkan kedudukan dan derajat mereka."

Kemudian saya juga melihat pendapat senada dari perkataan

Ibnu Al Arabi, dia berkata" "Aroma surga tidak dapat tercium secara

biasa, tetapi tercium dengan apa yang diciptakan Allah untuk dapat

mencium aromanya. Sehingga dapat tercium dari jarak perjalanan

tujuh puluh tahun oleh orang yang dikehendaki Allah, dan dapat

tercium dari jamk lima ratus tahun perjalanan oleh orang yang

dikehendaki Allah."

Ibnu Baththal menukil, bahwa Al Muhallab berdalil dengan

hadits ini dalam menyatakan, bahwa bila seorang muslim membunuh

ahli dzimmah atau orang yang ada perjanjian damai, maka dia tidak
dibunuh karena kasus itu. Sebab, Nabi SAW hanya menyebutkan ada

ancaman akhirat, tanpa me,lryebutkan resikonya di dunia. Pembahasan

tentang hukum ini akan dipaparkan pada bab setelahnya.
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31. Orang Islam Tidak Boleh Dibunuh Karena Membunuh Orang
Kalir

t:riA 6+,F,*?nr *arrl?iil:" :JG i,,-,L ,ri r
4 z zz ,-

L;l\:Jui -r;itt+ ,; r; :i|'* i.t Jttr- rpTlr j;
;:.; *X-*'rt 9r;:r Gt1r\s,+ ti ,i'JAt'r;,'-^%r 4;
'!q'r'S*,:r :,SG riblat G63*i .-;*)t e6:r ,y..5 G

6srs.Dari Abu ,uhairarL ur,'i*t*,]"o,?#,
kepada Ali RAb 'Apakatr kalian memiliki sesuatu yang tidak terdapat

di dalam Al Qur'an?' --pemah juga Ibnu Uyainah mengatakan, 'Yang

tidak ada pada orang-orang?'- Dia pun menjawab, 'Demi Dzat yang

telah membelah biji-bijian dan menciptakan jiwa kami tidak memiliki
selain yang ada di dalam Al Qur'an, kecuali berupa pemahaman yang

dianugerahkan kepada seorang tentang Kitab-Nya, dan yang terdapat

di dalam lembaran'. Aku berkata 'Apa yang terdapat di dalam

le,mbaran ini?' Dia me,njawab, 'De,nda tebusan, pembebasan tawanan,

dan bahwa seomng muslim tidak boleh dibunuh karena membunuh

oftmgkafir'."

Keteransatr Hadits:

(Bab orang Islam tidak boleh dibunuh karena membunuh

orang fufir). Imam Bukfiari me,lrcantumkan judul ini setelah judul

yang sebelumnya untuk mengisyaratkan, bahwa adanya ancaman

keras terhadap pernbunuhan ahli dzimmatr tidak mengharuskan

seorang muslim diqishash bila dia membunuh dengan sengaja. Selain

itu" dia juga mengisyaratkan, bahwa karena seorang muslim tidak

boleh dibunuh bila dia meurbunuh orang kafir, maka dia tidak boleh
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membunuh sembarang orang kafir, batrkan diharamkan membunuh

ahli dzimmah dan orang yang ada perjanjian damai tanpa cma yarlg

dibenarkan.

a* Ui (Aht bertanya kepada Ati). Dalam pembatrasan

tentang ilmu telah dikemukakan tentang sebab pertanyaan ini. Redaksi

ini lebih ringkas daripada redaksi yang dikernukakan pada

pembahasan tentang ilmu dari jalur lainnya, dari Mutharrif. Imam

Ahmad menyebutkan dari Suffan bin Uyainah dengan sanad ini, Jjr
,tdb | :Jui'riF- di t,o-r tit 't '{i *v bt & *, Jh ,t, ie t*
e,ia..L-St 9# r*;1 .iirral el*rht g,lllr'tl ,eiiilr W &i, *
("Apalrah lrnlian memiliki sesuatu dai Rasulullah SAWyang selain Al

Qur'an?" -lsnOo 
keraguan- Dia pun menjawab, "Tidah demi Dzat

yang telah membelah biji-bijian dan menciptakan jiwa, kecaali

pemahaman yang dianugerahkan Allah kepada seorang tentang AI

Qur'an, dan apa yang terdapat di dalam lembaran ini.') Setelatr itu
redaksi haditsnya dikemukakan. Telah dikemukakan juga pada

pembahasan tentang ilmu dan pe,rnbahasan lainnya dari jalur lainnya

yang disertai deirgan penjelasan haditsnya dan keterangan tentang

perbedaan lafazh-lafazhnya yang dinukil dari Ali, serta penjelasan

tentang yang dimaksud dengan diyat tebusan dan pembebasan

tawanan.

Jumhur berpedoman dengan hadits ini dalarn masalah seorang

muslim yang membunuh orang kafir tidak dikenakan hukuman mati,

hanya saja dari perkataan Malik mengenai pe,nyamun dan yang

semaknanya, bila dia membunuh dengan cara memperdayai (saat

korban lengatr), maka dia dibunuh, walaupun orang yang dibunuh itu
ahli dzimmah. Dia mengecualikan ini dari ketentuan larangan

membunuh seorang muslim yang membunuh orang kafir. Sebenarnyq

ini bukan bentuk pengecualian, karena me,ngandung makra lainny4
yaitu melakukan pengerusakan di muka bumi.
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Ulama madzhab Hanafi berpendapat lain, mereka berkata,

"Seorang muslim yang membunuh atrli dzimmah secara tidak haq,

maka dia hanrs dibunuh, namun dia tidak dibunuh bila membunuh

orang yang mendapat jaminan keamanan.

Menurut Asy-Sya'bi dan An-Nakha'i, seorang muslim harus

dibunuh bila melalnrkan pembunuhan secara tidak hak terhadap orang

Yahudi dan Nasrani, tapi tidak demikian bila dia membunuh orahg

Majusi. Mereka berdalil dengan riwayat yang dikemukakan Abu Daud

dari jalur Al Hasan, dari Qais bin Abbad, dari Ali dengan redaksi, f,

y* ,l le :\ :J', i$u"n ,p- (seorang mubnin tidak boleh dibunuh

karena fmembunuh] orang kafir, dan tidak pula orang yang dalam
perjanjian damai). Dia juga meriwayatkan dari riwayat Amr bin
Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya. Selain Ibnu Majah meriwayatkan

dari hadits Ibnu Abbas, Al Baihaqi juga meriwayatkan dari Aisyah

dan Ma'qil bin Yasar. Namun semua jalurnya lemah kecuali jalur

pertama dan kedua, karena sanad keduanya hasan.

Kalauprm diperkirakan dapat diterima, mereka berkata, 'Dalil
darinya bahwa perkiraannya adalalL dan juga orang yang dalam

perjanjian damai tidak boleh dibunuh lantaran (membunuh) orang

kafir. Karena orang kafir yang termasuk ahlu dzimmatr boleh dibunuh

bila dia adalah olang kafir harbi yang tidak setara statusnya. Maka

tidak ada lagi orang yang boleh dibunuh akibat membunuh atrli

dzimmah keculi orang kafir harbi. Oleh karena rtu, orang Islarn yang

tidak boleh dibunuh akibat membunuh onmg kafir adalah apabila yang

dibunuhnya adalah kafir harbi."

Ath-Thahawi berkata "Jika di situ ada yang menunjukkan

penafian dibunuhnya orang Islam kare,na membunuh atrlu dzimmah,

maka semestin5ra dikatakan, y* e )e qjlij (Dan tidak pula orang

yang memiliki perjanjian dalam perjanjian damainya). Jika tidak

maka itu adalah salah ucap, padahal Nabi SAW tidak pemah salah

&3p, karena bukan itu yang beliau ucapkan. De,ngan demikian kita
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tahu, bahwa orang yang dalam perjanjian damai adalah yang

dimaksud dengan qishash itu. Artinya, orang muhmin dan orang yang

dalam perjanjian damai tidak boleh dibunuh karena (membunuh)

orimg kafir."

Dia berkata, 'Yang seperti ini telah disebutkan dalam Al

Qur'an surah Ath-Thalaaq ayat 4, )\EU.a ;ai-Jt',y',# '#rt
'ck?;- l ,#tt ,i&i ffi ffi;'n,l!1 (oan perempuan-perempuan yans

putus asa dari haid di antara perempuan-perempuanmu jikn kamu

ragu-ragu [tentang masa iddahnyal maka iddah mereka adalah tiga

bulan; dan begitu [pulal perempuan-perempuan yang tidak haid).

Karena perkiraannya adalah, dan perempuan-perempuan yang putus

asa dari haid dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid

di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang

masa iddatrnya) maka iddah mereka adalah tiga bulan."

Namun pandangan ini ditanggapi, bahwa hukum asalnya

adalah tidak ada perkiraan, dan redaksinya sesuai dengan yang lainnya

bila kita tetapkan sebagai redaksi baru (yakni sebagai kalimat baru

yang terpisah dengan kalimat sempurna sebelumnya). Ini dikuatkan

oleh redaksi ringkas hadits shahih yang senada dengan redaksi

pertama. Kalaupun itu dianggap sambungan, maka penyertaannya

hanya dalam pokok penafian, bukan dalam segalanya. Contohnya

kalimat, ir--*j rt, Pabjj @lu melewati Zaid yang tengah duduk

dan juga Amr). Kalimat ini tidak berarti bahwa dia mesti melewati

Amr yang tengah duduk juga, tapi kesamaannya hanya pada unsur

"melewati".

Ath-Thahawi juga berkata, "Tidak tepat bila memaknainya

sebagai redaksi baru, karena redaksi hadits ini berkaitan dengan daratr

yang tumpah akibat menumpahkan daratr orang lain. Selain itu, pada

sebagian jalur periwayatannya disebutkan, "l36 '$1515 o'tt!.Jlt (Darah

lraum muslimin itu setara)."
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Pandangan ini ditanggapi, bahwa pembatasan ini tidak bisa
diterima, karena hadits ini mengandung banyak hukum yang lain.

Asy-Syaf i berkat4 "Tarnpakny4 ketika beliau
memberitahukan kepada mereka bahwa tidak ada qishash di antara

mereka dan orang kafir, beliau juga memberitahukan bahwa daratrnya

ahli dzimmah dan ahlul ahd juga diharamkan jika ditumpahkan secara

tidak benar. Oleh karena itu, beliau bersabda, ,"4-li "i9"."#..8 )
C. , o. ol9* d * j's (Seorang muslim tidak boleh dibunuh karena

membunuh orang kafir, dan tidak boleh dibunuh orang yang dalam
masa perjanjian damcl). Makna hadits ini adalah seorang muslim
yang membunuh orang kafu tidak boleh dibunuh secara qishash, dan

orang yang ada perjanjian darnai juga tidak boleh dibunuh selarna

dalam masa perj anj iannya."

Ibnu As-Sam'ani, "Anggapan mereka yang menerapkan hadits
ini terhadap orang yang diberi jaminan perlindungan tidaklah tqat,
karena berdasarkan keumuman lafazhkecuali bila ada dalil
yang mengtfrususkannya Dari seg malcna, hukum " yang

disandangkan dalam syari'at menge,nai keislaman dan kufuran adalatr

karena kemuliaan Islam, atau karena kurangnya kekufuraq atau

karena keduanya. Sebab Islam merupakan sumber kemuliaan
sedangkan kufur merupakan sumber kehancuran. Selain itu, tidak
diperhitungkannya darah ahti dzimmah adalah syubhat yang

berpangkal daxi adanya kekufuran yang menghalalkan darah,

sedangkan dzimmah adalatr perjanjian untuk menghentikan perang

namun alasannya tetap ada Di antara bentuk memenuhi perjardian

adalah seorang tidak boleh mernbunuh ahli dzimmah, narnun bila
terjadi pembunuhan maka tidak ada qishash, karena adanya syubhat

yang membolehkan untuk membunuhnya. Dengan adanya syubhat itu,
maka qishash tidak diberlakukan."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, Abu Ubaid menyebutkan dengan

sanad yang shahih dari Zufar, batrwa dia menarik diri dari pe,ndapat
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para sahabatnya, dia meriwayatkan dari Abdul Wahid binZiyad,..Aku
pernah berkata kepada Zufar, 'Kalian mengatakan bahwa hudud dapat
digururkan dengan syrbhat, tapi kalian mendatangi syubhat terbesar,
lalu mengemukakannya, bahwa seorang muslim boleh bunuh bila dia
membunuh orang kafir'. Dia menjawab, 'saksikanlah, bahwa aku
telah menarik diri dari pendapat ini'."

Ibnu Al Arabi menyebutkan, bahwa seorang ulama dari
kalangan madzhab Hanafi bertanya kepada Asy-syasyi mengenai dalil
yang menunjukkan bahwa seorang muslim tidak boleh dibunuh bila
dia membunuh orang kafir, maka dia pun berkata dan maksudnya
berdalil dengan keumuman, "Aku mengk*rususkannya unfuk kafir
harbi." Lalu Asy-Syasyi meluruskan itu dengan berkata, "Inti dalilku
adalah Sunnatr. Alasannya, karena penyebutan sifat dalam hukum
mengindikasikan alasan. Maka makna, 4uduril,:--i' #! r (seorang

muslim tidak boleh dibunuh karena membunuh orang t*fir) adalah
mengutamakan muslim karena Islam." Dengan begifu orang yang
bertanya itu pun diam.

Di antara yang drjadikan dalil oleh ulama madzhab Hanafi
adalah hadits yang diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni dari jalur
Ammar bin Mathar, dari Ibrahim bin Abi yahya, dari Rabi,atr, dari
Ibnu Al Bailamani, dari Ibnu tImar, dia berkata, ?nt j* !, ,S;; p
#* jiV |jil A ,j'6t i6"r('Lf ru, S (Rasutuuah sAW pernah

membunuh seorang muslim karena telah membunuh seorang kafir,
dan beliau bersabda, "Alcu adalah yang paling utama dalam
memenuhi p erj anj ian.' )

A1 Baihaqi berkat4 "Ammar bin Mathar telah melakukan
kekeliruan terhadap Ibrahim dalam sanad-nya. Karena sebenamya
Ibrahim meriwayatkannya dari Muhammad bin Al Munkadir, dari
Abdunatman bin Al Bailamani. Inilah riwayat asalnya dalam hal ini,
dan sanad-tya terpufus, sementara periwayatnya tidak tsiqah.
Demikian juga hadits yang dinukil oleh Asy-Syaf i dan Abu Ubaid
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dari Ibrahim bin Muhammad bin Abi Yahya."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, Ibrahim tidak sendiran

meriwayatkannya sebagaimana yang diindikasikan oleh perkataannya

tadi, karena Abu Daud dalam kttab Al Marasil dan Ath-Thahawi

meriwayatkan dari jalur Sulaiman bin Bilal, dari Rabi'ah, dari Ibnu Al

Bailamani. Ibnu Al Bailamani dinilai d.ha'if oleh jamaah dan juga

dinilai tsiqah, sehingga riwayat maushul-nya tidak dapat dijadikan

sebagai dalil, apalagi btlamursal dan menyelisihi. Demikian pendapat

yang dikatakan oleh Ad-Daraquthni.

Setelah menceritakarulya dari Ibrahim, Abu Ubaid

menyebutkan, "Telah sampai kepadaku, bahwa Ibrahim mengatakan,

'Ini diceritakan kepadaku oleh Rabi'ah dari Ibnu Al Munkadir dari

Ibnu Al Bailamani'." Dengan demikian, hadits ini kembali bermuara

pada Ibrahim, sedangkan Ibrahim juga dha'if.

Abu Ubaidah berkata, "Dengan sanad seperti ini tidak boleh

terjadi penumpahan darah kaum muslimin."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, jelas bahwa Ammar bin Mathar

keliru dalam sanad-rrya, dan Asy-Syafr'i mengatakan dalam Y'ttab Al
(Jmm,bahwa hadits Ibnu Al Bailamani itu mengenai kisah orang yang

diberi jaminan perlindungan yang dibunuh oleh Amr bin Umayyah.

Dia pun berkata, "Berdasarkan ini, seandainya itu valid, maka itu telah

dihapus, karena hadits, l6ur!r:*ijr J:lt-, (seorang muslim tidak boleh

dibunuh karena membunuh orang kofir) disampaikan oleh Nabi SAW

pada saat penaklukan Makkah, sebagaimana yang disebutkan dalam

riwayat Amr bin Syu'aib. Sementara kisah Amr bin Umayyah terjadi

beberapa waktu sebelum itu."

Dari sini, penakwilan yang disebutkan dari Asy-Syaf i lebih

terarah. Karena pidato beliau pada saat penaklukan Makkah

disebabkan oleh korban pembunuhan yang dilalrukan oleh bani

Khuza'ah, padahal orang ittr sedang dalam masa perjanjian damai.
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Oleh karena itu, Nabi SAW berpidato lalu bersabUu, i.g-rq:i'#|i
,,-; i-ii;1! (Seandainya alat dibolehkan membunuh seorang muhnin

larena membunuh orang kafir, niscaya aht membunuhnya karena

itu). Beliaujuga bersab da, g# d # \ts.t: j*.b:, P"l (Seorang

mulonin tidak boleh dibunuh karena *"*brn)h oronf kafir, dan tidak
juga orang yang berada dalam masa perjanjian). Dengan hukum
yang pertama beliau mengisyaratkan tidak ada tuntutan qishash

terhadap orang Khuza'ah dari pihak korban yang sedang dalam masa

perjanjian damai. Sedangkan dengan hukum yang kedua beliau
mengisyaratkan larangan melahrkan perbuatan tersebut.

Di antara dalil mereka adalah tangan seorang muslim yang

mencuri harta ahli dzimmah dikenakan hukuman potong tangan. Lalu
mereka mengatakan, bahwa jiwa lebih besar larangannya daripada

harta. Ibnu Baththal menjawab, bahwa qiyas ini cukup bagus

seandainya saja tidak ada nash. Yang lainnya menjawab, bahwa
hukum potong tangan itu dilakukan karena hak Allah. Oleh karena itu,
walaupun barang curiannya dikembalikan, maka hukuman itu tidak
gugur, batrkan walaupun korban pencuriannya memaafkan, sedangkan

pembunuhan berbeda dengan itu. Lagr pula, qishash itu
mengindikasikan kesetaraan, sedangkan orang kafir dan orang Islam
tidak setara, dan hukuman potong tangan tidak mensyaratkan

kesetaraan.

32. Seorang Muslim Menampar Orang Yahudi Ketika Marah

Diriwayatkan oleh Abu Hurairah dari Nabi SAW.

*t *a\" J* dt *i;1; I ttt;
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wajahnya?' Dia menjawab, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku

melewati orang-orang Yahudi, lalu aku mendengar dia mengatakan,

"Demi Dzat yang telah memilih Musa atas manusia". Maka aku

berkata, "Apakah juga atas Muhammad SAW". Lalu aku pun naik

pitam hingga aku menamparnya'. Beliau bersabda, 'Janganlah kalian

lebih mengutamakan alat di antara para nabi, karena sesungguhnya

manusia akan pingsan pada Hari Kiamat nanti, lalu ahtlah manusia

yang pertama kali siuman. Tibaliba alcu mendapati Musa telah

memegang salah satu tiang Arsy. Makn alat tidak tahu, apakah dia

siuman sebelumlnt, atau karena telah diganiar dengan siuman di bulcit

Tlrur'."

Keterangan Hadits:

(Bab seorang muslim menampar orang Yahudi ketitfi marah).

Maksudnya, tidak diharuskan qishash (pembalasan), sebagaimana bila

hal itu terjadi pada ahli dzimmah. Tampaknya, dengan ini Imam

Bukhari mengisyaratkan bahwa orang yang bertentangan dengan hal

ifu memandang adanya qishash dalam tamparan tersebut. Namun

karena Nabi SAW tidak menetapkan qishash bagi ahli dzimmah

terhadap orang Islam, maka ini menunju}Jcan bahwa tidak berlaku

qishash dalam hal itu. Tidak semua ulama Kufah berpandangan

bahwa qishash berlaku dalam kasus tamparan. Jadi, ini hanya khusus

bagi kalangan yang bependapat seperti itu di antara mereka.

Fi*p }n' }*Ut f it:j -fiattt (Diriwayatkan oleh Abu

Hurairah dari Nabi SAn.Redaksi ini telah dikemukakan secara

maushul beserta penjelasannya dalam kisah Musa pada pembahasan

hadits-hadits para nabi. Seperti yang telah saya kemukakan di sana,

pada sebagian jalur periwayatannya disebutkan, '^li 
,}.'ot,U*iit ,;ui

t:t:gbj (Lalu orang Yahudi itu berkata, "sesungguhnya alat ada

t anggun gan dan p erj anj ian.' )

734 _ FATHI'L BAARI



{o . o1o, 4, o c, c, l.,ot ..'-a. c.t 4.,:<.

t',t F *.,t t e- LJ €-p JP ow ub cy'.; tt Li-t--
:'

.:q\i ; b:;H v ,i6 *:r;)L\t .*Ut ,f ,t-
6916. Abu Nu'aim menceritakan kepada kami, Suffan

menceritakan kepada kami dari Amr bin Y.,tyu, dari ayahnya dari
Abu Sa'id, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Janganlah kalian
membeda-bedakan di antara para nabi."

ii, ; rLlit ,:o:- j;. ,p'*Lrlt tfl;L'-hr:;';; iU C*.) vj (.'-

\t ,-kUt j\iA,'u,tr3ial[u'qr:A, r'_; ,i: * i:
;',!,)*4i'n ll,Ly ,!r;.1 6- :Jw ,i&i'e'$ *:, ,)L
\i+*i'.*i | :JG ,i:*.tt .i|\r,JG .,f , e ;"r't6 )tU:\i
jA*t ,srrb ,i'rr; t*' )-#u.Lr; jl ,a' J;,6- :Jv

:Jss .*, ia ht & # J,rl/J,-,,\G'.p,,*,;';

'"t3tL---,.=q\i i'u &;ti y ,iti .'^#i"^# ,inT
*.u.rit o'rd s$ ,:#;iif L:$t ,iqr irt o'r;;*,-

t,
. ;pt * q; ii,t'oui ailt x,;tlt f.t;'a

6917. Muhammad bin Ylsuf menceritakan kepada kami,

Suffan menceritakan kepada kami dari Amr bin Yatrya Al Mazini,
dari ayahnya, dari Abu Sa'id A1 Khudri, dia berkata, "seorang laki-
laki dari kalangan Yahudi yang telah ditampar wajahnya datang

kepada Nabi SAW lalu berkata, 'Watrai Muhammad, sesungguhnya

seorang laki-laki Anshar dari para sahabatmu telah menampar

wajahku'. Beliau bersabda, 'Panggillah dia'. Lalu orang-orang

memanggilnya. Beliau bersabd4 'Mengapa engknu mertampar

.|,:
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*'# nie'*i,rlF'i tie *'o'i-$:b'f iAv
rs:.'; ,',ii:ri-'i'r:ai s:bj :qti u.,\:*ri r 'j6 

'&3 * Xi,r j; urtr
',H ;,43,E,Jri'rt-lf;jt # ej ,y ,yi * ,i1:t^tt ,r^; i tie ,trlb
gr.r.Jr '+t j""-, t:"j *vht }* ,;, jt *t;t (,4bu Nu'aim

menceritaknn kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami dari

Amr bin Yahya, dari ayahnya, dari Abu Sa'id, dari Nabi SAW, beliau

bersabda, "Janganlah kalian membeda-bedakan di antara para

nabi." Dan Muhammad bin Yusuf mencertiakan kepada kami, Sufyan

menceritakan kepada lmmi, dari Amr bin Yahya Al Mazini, dari

ayahnya, dari Abu Sa'id Al Khudri, dia berkata, "Seorang laki-laki

dari kalangan Yahudi yang telah ditampar wajahnya datang kepada

Nabi SAW.') Demikian Imam Bulfiari mengemukakan secara ringkas

pada sanad yamrg pertama dengan sebagian matannya saja, dan

mengemukakannya secara lengkap pada sanad yarrg kedua. Suffan

Ats-Tsauri menceritakailrya dengan lengkap dan juga secara ringkas.

, 
Al Sementara itu Ismaili meriwayatkan dari Abdurrahman bin Mahdi,

. dari Suffan de,ngan redaksi, :-1i F. r:#n 1 (Janganlah kalian

membeda-bedakan di antara para nabi) dan dia juga menambahkan

redaksi, ,4 6'&5 iUr i,f (Karena sesungguhnya Allah mengutus

merelra sebagaimana halnya Dia mengutuslat). Al Ismaili berkata,

"Tidak lebih dari itu." Diriwayatkan juga oleh Yahya Al Qaththan dari

Suffan secara lengkap.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, dia meriwayatkan tanpa

mencantumkan redaksi, ,# LS'&k &r 3fl (Karena sesungguhnya

Allah mengutus mereka sebagaimana halnya Dia mengutuslcu).

,Sj tiw+ lseorong laki-laki datang). Tentang namanya dan

nama orang yang m€,nampam)ra telah disebutkan dalam kisah Musa.
. - -1i

,s,'--irt'JrJ (Menampar waiahht). Dalam riwayat As-Saraktrsi

disebutkan de,ngan pdaksi, ,r*j'p3ii lsungguh dia telah menampar
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wajahht).

l4;j'c_J"blt:J.ji (Lalu beliau bersabda, "Apakah engkau

menampar wajahnya? ') Demikian redaksi dalam riwayat mayoritas,

yaitu dengan hamzah istiftam (partikel tanya), sedangkan dalam

riwayat Al Kasymihani disebutkan dengan redaksi, 'c:,U 
S(Mengapa

englrau menampar).

Aigil lltau telah diganjar). Dalam riwayat Al Kasymihani

disebutkan dengan redaksi, qfr, tanpa huruf wau, namtrnlafazhyang

pertama lebih tepat.

Pelaiaran vans dapat diambil:

1. Hadits ini menujukkan bahwa orang dzimmi boleh melakukan

tuntutan terhadap orang Islam dan mengadukannya kepada

hakim, lalu hakim mendengarkan klaimnya.

2. Anjuran belajar bagi orang yang belum mengetahui hukum

yang belum diketahuinya dan itu yang semestinya dilakukan

oleh seorang muslim.

3. Apabila ahli dzimmah mengemukakan sesuatu tanpa landasan

ilmu atau informasi yang valid, maka seorang muslim yang

me,ngetahuinya boleh memberi sanksi kepadanya. Faidah-

faidah lainnya telah dikemukakan dalam pembahasan kisah

Musa AS.

Penutup

Pembahasan tentang diyat dan qishash memuat 54 hadits

marfii'. Di antaranya 7 hadits mu'allaq dan mutaba'ah yang semakna

dengannyq sedangkan sisanya adalah hadits maushul. Yang

disebutkan secara berulang pada pembahasan ini dan pembahasan-
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pembahasan sebelumnya ada 40 hadits, dan yang tidak diulang 14

hadits.

Imam Muslim juga meriwayatkan beberapa hadits kecuali,

hadits Ibnu Umar,liitri g%i 6;'ttllSesungguhnya di antara perkara-

perknra yang membinasanaknn); Hadits Ibnu Abbar, lt , urtht laiii
7!..jjlr e\+f, ,Ut5 glorusia yang paling dibenci Allah ada tiga

macam: Orang yang melala*an kejahatan di tanah haram); Hadits

Anas, W *t! Uit" muncul kepadamu); Hadits Ibnu Abbas, 9P
*t'J g#) (Ini dan ini samta); Hadits Abu Qilabah yang berstatus

mursal, PiJ 6iti1e fl 'u-i, r.t;i ;ii t lriaak pernah membunuh

seordng pun kecuali karena salah satu dari tiga hat); Hadits Abu

Qilabah yang juga berstatus mursal,r, r :li 'UV * ,pS (Beberapa

orang Anshar masuk ke tempat beliau) hadits tentang qasamah.

Pembahasan ini juga memuat beberap 28 atsar sahabat dan

generasi setelah mereka yang sebagiarulya maushul dan mu'allaq.
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